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Deu no Boletim












ConsEPE aprova, em seu Ato Decisório nº 161, o Edital de Ingresso nos Bacharelados
Interdisciplinares, referente ao ano de 2018 (pág. 6)
Reitoria torna público o processo para ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2018 (págs.
8 a 36)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram em normativa vigente de desligamento de
curso de graduação (págs. 40 a 50)
Prograd torna públicas as normas de seleção e funcionamento do Projeto de Revisão de
Matemática e Física: Tópicos do Ensino Médio (págs. 51 a 58)
ConsEPE publica errata do Calendário Acadêmico anexo ao Ato Decisório ConsEPE nº 157 (pág. 6)
Proad constitui Comissão Especial para validação de serviços de inventário (pág. 12)
EdUFABC institui a sua Política Editorial (págs. 14 a 16)
Prograd dispõe sobre a instituição da Comissão Eleitoral que coordenará os trabalhos para eleição
dos membros discentes na Comissão Disciplinar Discente da Graduação (págs. 19 e 20)
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores e Vice-Coordenadores de cursos (págs. 50 a 61)
CECS credencia, a pedido, docentes no Bacharelado em Relações Internacionais (pág. 79)
CMCC credencia docentes em curso de formação específica (pág. 83)

Deu no D.O.U.





UFABC publica Aviso de Licitação para aquisição de material permanente para aulas práticas dos
cursos de graduação
Inep estabelece cronograma do Censo da Educação Superior 2017
Presidência da República institui o Programa de Inovação Educação Conectada e dá outras
providências
SUGEPE dispensa e designa Coordenadores de cursos

Deu no MEC




Educação no Ar: projeto inovador transforma alunos em auditores de políticas públicas no âmbito
escolar
Levantamento: Inep divulga cronograma do Censo da Educação Superior deste ano
Tecnologia: Política de Educação Conectada levará internet de alta velocidade a escolas públicas até
2024

Deu na Andifes








UFLA é parceira do projeto Amazônia Protege lançado pelo Ministério Público Federal
Embaixador discute cooperação internacional e lança livro na Unilab
Por que não atingimos a ‘classemundial’?
Sistema de cotas raciais aumentou a presença de negros em universidades públicas
Reitores e deputados debatem dificuldades financeiras das Universidades Federais
Andifes recebe presidente do TCU para tratar de interesses das universidades federais
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