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Deu no Boletim









Reitoria designa a composição para a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério
Superior da UFABC (págs. 10 e 11)
Prograd credencia docentes e professora visitante em Bacharelado Interdisciplinar (pág. 17)
Reitoria revoga e substitui a portaria que institui a Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (págs. 20 e
21)
Reitoria prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho responsável pela análise da
Resolução ConsEPE nº 166 (pág. 22)
Prograd designa os representantes docentes, técnico-administrativos e discentes para a Coordenação do BC&H
(págs. 31 e 32)
SUGEPE concede Progressão por Mérito Profissional a servidores técnico-administrativos (pág. 38)
CCNH descredencia professor de curso de formação específica (pág. 55)
CPA divulga sua forma de funcionamento interno e os procedimentos para encaminhamento de informações
(págs. 57 a 60)

Deu no D.O.U.



Secretaria de Orçamento Federal modifica fontes de recursos constantes em lei no que concerne aos
Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa
MPOG abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente

Deu no MEC









TV Escola: filme 1817 – A Revolução Esquecida, de Tizuka Yamasaki, estreia com sucesso no Recife
Enade 2017: Inep divulga os cadernos de questões e gabaritos do exame
Direitos humanos: Pacto Universitário faz um ano e é tema de encontro nacional
Nota oficial: comunicado do CNE à imprensa
Educação no Ar: ensino de educação financeira é importante para desenvolvimento de crianças e adolescentes
Integração: MEC participa, em Brasília, da 51ª Reunião de Ministros de Educação do Mercosul
Trilhas da Educação: projeto da Universidade Federal do Cariri leva tecnologia para comunidades carentes
Educação superior: inscrições para o Sisu serão abertas em janeiro de 2018

Deu na Andifes


















UFMG avança na pesquisa com biomateriais que simulam funções afetadas por lesões
UFSJ é contemplada em edital de cooperação entre Brasil e Inglaterra
UFRJ – Banco Mundial: ajuste regressivo e antidemocrático
UFPR e Universidade de Lisboa discutem formação de aliança
Campus de universidades federais poderão ter creches
Gestão Temer acelera votação da base curricular sem novo debate
MEC quer proibir novos cursos de medicina. Mas o Brasil tem mais médicos do que precisa?
Nota oficial: memória da ditadura
Andifes promove seminário sobre o futuro do Brasil
Ufopa assina termo de execução com Incra para primeiro curso do Pronera
UFABC realiza “SeminárioLeidoBem”
PF abre sindicância para investigar a conduta de agentes em ação na UFSC
Comissão debate programa de bolsas para futuros professores
Um ano de ataques contra as universidades públicas brasileiras
Conselho de Educação aprova urgência da base curricular, mas adia votação
Base Nacional Curricular de Português avança e inclui tecnologia

Uma realização Sérgio Ballaminut

