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ConsEPE publica moção de apoio ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (pág. 8)
ConsEPE publica retificação de resoluções (págs. 9 a 16)
Reitoria institui Grupo de Trabalho para implantação dos Repositórios Institucional e de Dados de Pesquisa da UFABC (págs. 19 e 20)
Reitoria retifica a portaria que instituiu a Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (pág. 22)
Prograd dá publicidade aos discentes que incorreram nas normativas vigentes de desligamento de cursos de graduação (págs. 26 e 27)
Prograd designa os novos representantes discentes eleitos para a Comissão Disciplinar Discente da Graduação (pág. 28)
CG aprova, em seu Ato Decisório nº 002, o calendário de 2018 das suas sessões ordinárias (pág. 40)
ConsUni condiciona, em seu Ato Decisório nº 152, a oferta das Licenciaturas Interdisciplinares à formalização dos ajustes de vagas dos
Bacharelados Interdisciplinares e ao estabelecimento das condições de transição entre os BI e as LI, bem como à revisão das licenciaturas
específicas (pág. 6)
ConsUni faz recomendação quanto ao Projeto Pedagógico das Licenciaturas Interdisciplinares e da oferta desse curso (pág. 7)
ConsEPE institui, em sua Resolução nº 224, Institui a Comissão de Ética em Uso de Animais da UFABC (págs. 9 a 11)
Reitoria designa a composição da Comissão de Ética em Uso de Animais (pág. 13)
CPAf regulamenta, em sua Resolução nº 001, a utilização dos estacionamentos e das vias de circulação interna nos campi da UFABC (págs. 18 a
23)
Prograd publica errata da portaria que designou os representantes docentes, técnico-administrativos e discentes para a Coordenação do BC&H
(pág. 25)
CRI aprova Acordos de Cooperação entre a UFABC e universidades estrangeiras (págs. 69 a 77)
Corregedoria Seccional publica julgamento de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração de possível descumprimento das
normas laboratoriais e comportamento descortês de docente contra técnico de laboratório (págs. 103 e 104)
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CAPES regulamenta os projetos de Mestrado Interinstitucional, de Doutorado Interinstitucional e de Turma Fora da Sede
MPOG institui o Índice de Custo de Tecnologia da Informação como índice específico a ser considerado nos contratos de Tecnologia da
Informação dos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal
Câmara de Educação Superior estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu
CAPES outorga o Grande Prêmio Capes de Tese - Edição 2017
Secretaria Executiva do MEC redistribui servidor para a UFABC
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC altera a portaria que dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de dotações
orçamentárias referentes ao exercício de 2017, e dá outras providências
MPOG remaneja valores constantes em Decreto
MPOG institui o Programa "Avançar", destinado a orientar as ações governamentais e comunicar à sociedade os investimentos públicos de
infraestrutura estratégicos e prioritários do Poder Executivo federal
MEC dispõe sobre os procedimentos de competência do INEP referentes à avaliação de instituições de educação superior, de cursos de
graduação e de desempenho acadêmico de estudantes
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Inclusão: curso de pedagogia on-line ganha o “Oscar” da educação
Nota oficial: nota oficial do CNE
Qualicer 2018: Instituto da Bahia representa Brasil em evento internacional
Dia Nacional do Cego: data reafirma os direitos das pessoas com deficiência visual
Educação básica: estudo de pesquisadora da Bahia aborda tecnologia em sala de aula
Tecnologia: abertas inscrições para prêmio sobre políticas inovadoras
Recursos financeiros: MEC libera mais R$ 290,90 milhões para universidades e institutos federais
Ensino fundamental: Base Nacional Comum Curricular é aprovada no CNE e segue para homologação do ministro da Educação
Educação superior: Inep aprimora instrumentos de avaliação de cursos e instituições
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Inscrições para o Sisu serão abertas em janeiro de 2018
Relatório sobre universidades do país parece dizer que há elefantes no céu
“Atacamauniversidade pública parajustificarprivatização”,dizMariannaDias
Estudo da Folha aponta que estudantes cotistas têm bom desempenho na universidade
Embrapii aumenta investimentos em inovação neste ano
CCJ debate aperfeiçoamento de legislação e proteção à dignidade de investigado
UFRRJ participa de megaprojeto para mapear o solo brasileiro
UFSCar – Pesquisadores desenvolvem tecnologia para limpeza de poluentes orgânicos
UFV firma acordo com Fundação Renova para projetos na Bacia do Rio Doce
Lira Neto mostra manipulação de relatório do Banco Mundial sobre universidades
Estudo sugere propostas para reduzir desigualdade nas universidades
Como saber que curso é melhor para seu futuro

Uma realização Sérgio Ballaminut

