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Deu no Boletim












ConsUni define, em sua Resolução nº 183, as atividades exercidas pelos docentes para subsidiar o estabelecimento de
políticas e ações de desenvolvimento institucional (págs. 6 a 15)
Reitoria exonera, a pedido, Técnico de Laboratório (pág. 17)
Prograd credencia docentes em Bacharelado Interdisciplinar (pág. 28)
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores e Vice-Coordenadores de Cursos (págs. 43 a 74)
CCNH credencia professores em cursos de formação específica (págs. 86 e 89)
ConsEPE suspende, em seu Ato Decisório nº 160, o desligamento e o bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seus
recursos indeferidos pela Comissão Mista e cria uma comissão temporária (pág. 6)
SUGEPE homologa as avaliações de desempenho referentes ao estágio probatório de servidores técnico-administrativos
(pág. 27)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (págs. 28 e 29)
SUGEPE publica programação de férias de novembro de 2017 (págs. 32 a 38)
CECS publica errata da portaria que designou os coordenadores de disciplina do 3º quadrimestre de 2017 (pág. 54)
CETIC publica sinopse da sua VII sessão de 2017 (págs. 60 a 66)

Deu no D.O.U.








Secretaria Executiva do MEC dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de dotações orçamentárias referentes ao
exercício de 2017 e dá outras providências
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores de Cursos
CAPES institui o Programa Institucional de Internacionalização de Instituições de Ensino Superior e de Institutos de Pesquisa
do Brasil e dispõe sobre as suas diretrizes gerais
TCU Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e demais informações
referentes à prestação de contas do exercício de 2017
CNPq publica a 9ª relação de distribuição de cota para importação
MEC divulga o resultado das metas globais do exercício de 2017
ACIC publica Extrato de Termo de Adesão celebrado com a UFABC

Deu no MEC











Inclusão: Instituto e TV oferecem cursos e programação em língua de sinais
Inclusão: aplicativo de jornal para os surdos é lançado pela TV Ines
Pessoas com surdez: ensino de Libras é recurso que garante a educação inclusiva
Libras: Inep aplica questionário de avaliação da videoprova do Enem
Recursos: projetos de internacionalização terão verba de R$ 300 milhões
Educação superior: Instituto Tecnológico da Aeronáutica inaugura instalações construídas com investimento do MEC
Educação superior: liberados R$ 5,5 milhões para pagamento de bolsas do PET
Enem 2017: Confederação Israelita homenageia ministro e exalta benefícios das alterações no exame
Enem: vários programas do governo dão acesso à universidade via exame
Enem: Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 foi o mais seguro dos últimos anos, afirma ministro

Deu na Andifes















Andifes e Conselho Interuniversitário Argentino firmam acordo de cooperação sobre ensino superior, ciência, tecnologia e
inovação
FONDCF recebe Secretaria do Tesouro Nacional e MEC em Brasília
UFU – Gestores participam de evento sobre internacionalização na Espanha
UFAL – Curso debate impacto da pobreza no cenário educacional
Entender a realidade dos surdos ajuda tanto no Enem como na vida
MEC apoiará formação de professores para educação de surdos
UFSJ pesquisa uso de canabinoides para tratamento medicinal
UFSC – Alesc promove sessão especial ‘in memoriam’ ao reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo
UFV – Sedentarismo aumenta risco de queda em diabéticos
Andifes trata sobre recursos para universidades com relator-geral do orçamento para 2018
Base curricular pode ser revista e colocar em xeque plano de Temer
PF faz operação contra quadrilha suspeita de fraudar o Enem de 2017
Inep descarta possibilidade de cancelamento do Enem deste ano
Brasil investe menos por universitário do que Grécia, Holanda e EUA
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