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ConsUni aprova, em seu Ato Decisório nº 150, o Projeto Pedagógico Institucional da UFABC (pág. 6)
ConsUni aprova, em seu Ato Decisório nº 151, a criação das Licenciaturas Interdisciplinares (pág. 7)
Reitoria inclui servidora na flexibilização da jornada de trabalho em regime de turnos de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais (pág. 9)
Proad designa servidor como fiscal responsável por contrato (pág. 11)
Comissão Eleitoral torna público o processo para a eleição de membros discentes da Comissão Disciplinar Discente da Graduação (págs. 13 a 17)
NTE estabelece, em seu Ato Decisório nº 01, o limite máximo de usuários por worksite no Tidia, em 350 usuários (pág. 32)
CTC-NTE estabelece, em sua Resolução nº 01, regras de limitação de participantes por worksite do Tidia (pág. 33)
Comissão de Vagas aprova, em seu Ato Decisório nº 54, o seu Calendário (págs. 44 e 45)
Comissão de Vagas aprova, em seu Ato Decisório nº 55, a alocação da vaga destinada ao Núcleo de Revalorização de Resíduos no CECS (pág. 46)
Comissão de Vagas aprova, em seu Ato Decisório nº 56, a expansão de vagas de edital (pág. 47)
CPCo aprova, em seu Parecer nº 61, a celebração de Termo de Execução Descentralizada com a UFRN para continuidade da implantação dos Sistemas Institucionais
Integrados de Gestão fase 3 (pág. 53)
CPCo aprova, em seu Parecer nº 63, a celebração de parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária para acesso aos microdados da Base de Dados do SIES
(pág. 55)
Reitoria exonera e nomeia Diretores e Vice-Diretores de Centro (págs. 6 a 17)
SUGEPE publica a programação de férias de dezembro de 2017 (págs. 120 a 133)
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Subsecretaria de Planejamento e Orçamento estabelece as normas e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2017 a serem observados no
âmbito do Ministério da Educação
Inep publica os resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição referente ao ano de 2016
MEC aprova as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica, para vigência no exercício de
2018
CAPES estabelece o calendário de atividades da Diretoria de Avaliação para o ano de 2018
Secretaria de Orçamento Federal modifica fontes de recursos constantes em lei no que concerne à Presidência da República e ao Ministério da Educação
MEC designa os integrantes da CAPES para mandato de três anos
MPOG abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar
Reitoria exonera e nomeia Diretores e Vice-Diretores de Centro
MEC e MF alteram a portaria interministerial que estabelece os parâmetros operacionais para o Fundeb, no exercício de 2017, e dá outras providências
Secretaria Executiva do MEC aprova a Política Corporativa de Governança de TIC do Ministério da Educação
ACIC publica Termo de Adesão celebrado entre a UFABC e o Instituto Martin de Idiomas Comercial Ltda - ME
Capes estabelece o calendário de atividades da Diretoria de Avaliação para o ano de 2018
Capes integra as Instituições Públicas de Ensino Superior ao Sistema Universidade Aberta do Brasil e dá outras providências
Reitoria torna público o Edital de Ingresso nos Bacharelados Interdisciplinares em 2018
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Nota de pesar: Ministério da Educação lamenta morte de servidora do IFBA
Enade 2017: provas do exame foram aplicadas para 84% dos estudantes inscritos
Investigação: ministro Mendonça Filho aciona Polícia Federal contra fake news
Educação superior: Unicamp abre inscrições para curso on-line com professores
Recursos: MEC libera 100% do orçamento de custeio para universidades e institutos federais
Ensino médio: Inep divulga os microdados da edição de 2016 do Enem
Educação superior: ministro recebe subcomissão da Câmara para conversa sobre universidades e institutos
Inclusão: alunos com altas habilidades ganharão cadastro nacional
Nota de pesar: MEC lamenta morte do reitor do IFRS, Osvaldo Casares Pinto
Educação inclusiva: ações do MEC apoiam ensino de qualidade a alunos com deficiência
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UFRJ – Conselho Universitário critica documento publicado pelo Banco Mundial
UFRN – Grupo de pesquisa lança manual Diversidade na Publicidade
Equipe da UnB está na Antártica
UNIFESP – Reitora participa de debate sobre o impacto da PEC 55/241 na área da Educação
Na luta pela igualdade étnico-racial, UFF implanta cotas na pós-graduação
Ministro da Educação diz que universidades públicas precisam ter mais alunos pobres
Especialistas contestam Banco Mundial sobre fim do ensino gratuito
Fim do ensino gratuito seria o fim das universidades públicas
Ministro da Educação é premiado educador do ano 2016 pela Academia Brasileira de Educação
Inep divulga indicadores de qualidade referentes a 2016
UFJF – Ex-Ministro da Saúde discute desafios do SUS em evento na Facom
Universidades Federais – Patrimônio da Sociedade Brasileira
Provas do Enade foram aplicadas para 84% dos estudantes inscritos
Ações afirmativas e cotas são oportunidade para quatro em cada 10 universitários
Andifes publica caderno em defesa das Universidades Federais
UFSJ – Edital de cooperação entre Brasil e Inglaterra contempla projeto
Unifal – Forplad é marcado por discussões sobre os desafios no planejamento orçamentário
Papel das fundações de apoio na pesquisa e ciência é tema de debate
Ministro de Educação aciona PF contra fake news
MEC libera mais de R$ 1 bilhão para institutos e universidades
Coordenadora fala sobre o sucesso do Dia C da Ciência
Presidente do CGRIFES faz balanço do ano e fala sobre as perspectivas para 2018
UFPI – Reitor participa de Fórum do Ensino Superior em países de Língua Portuguesa
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