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Deu no Boletim















Reitoria institui Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Teoria
da Arte e Curadoria (pág. 6)
Reitoria institui Comissão temporária, ad hoc, para avaliar os recursos indeferidos constantes em artigo de portaria da
Prograd (pág. 7)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para avaliar alternativas ao uso do espaço físico para atividades comerciais realizadas nos
espaços de convivência estudantil da UFABC (pág. 8)
Prograd designa representantes docentes, técnico-administrativos e discentes para a Coordenação do BC&T (págs. 15 e 16)
SUGEPE concede licença para capacitação a servidor (pág. 23)
CCNH dispensa e designa Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Física (pág. 32)
CCNH credencia professor em curso de formação específica (pág. 33)
CETIC publica sinopse da sua VIII sessão de 2017 (págs. 35 a 38)
Reitoria prorroga o prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho (pág. 6)
Proec revoga a portaria que define responsabilidades para oferta dos cursos de idiomas na UFABC (pág. 13)
Prograd torna pública a seleção de propostas para melhoria do ensino de graduação e de incentivo à integralização dos
cursos (págs. 15 a 21)
SUGEPE concede licença para capacitação a servidor (pág. 29)
SUGEPE dispensa e designa Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas (págs. 30 a 33)
CCNH torna pública a solicitação de afastamento temporário das funções do vice-coordenador do curso de Bacharelado em
Química (pág. 44)

Deu no D.O.U.





MEC retifica portaria que aprovou os indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para atos do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior
UFABC publica Extrato de Dispensa de Licitação para contratação de Fundação de apoio
UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de material permanente para aulas práticas dos cursos de graduação
SUGEPE dispensa Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas

Deu no MEC








Educação superior: locais de prova do Enade 2017 já estão disponíveis para consulta
Enem 2017: gabarito oficial e cadernos de questões estão disponíveis
Enade: participantes podem acessar o cartão de confirmação da inscrição
Trilhas da Educação: aluno oriundo de escola pública do interior é aprovado em seis mestrados
Educação básica: conferência de meio ambiente envolve mais de 70 mil escolas
Dia da Consciência Negra: combate ao racismo nas escolas é lembrado em data nacional
Desenvolvimento: FNDE completa 49 anos de ações que beneficiam educação

Deu na Andifes


















Operações da PF contra fraude no Enem têm 59 buscas e 5 prisões
Presidente do Inep discorda que Enem deste ano se tornou mais conteudista
UnB – Estudantes desenvolvem aplicativo para melhorar utilização da água
UNILA – A universidade como bem público
UFFS realiza congresso internacional para debater políticas públicas de saúde
Estudo analisa a vírgula na construção da redação do ENEM
Fórum de Reitores debate desafios e financiamento das Universidades
Tarefas da democracia contra o Estado policial-midiático
Inep divulga gabarito do Enem 2017
CNPq recebe inscrições para o Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica
CEFET – MG Pesquisa investe na capacitação para disseminar o uso de energia solar
Reunião aborda estratégias de excelência para universidades
Situação financeira das Universidades Federais é tema de debate na Câmara dos Deputados
Com fim do Ciência sem Fronteiras, intercâmbio em graduação cai até 99%
Congresso discute circunstâncias da morte do reitor da UFSC
Reitor ainda é alvo enquanto delegada não responde por abuso

Uma realização Sérgio Ballaminut

