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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 3708/2021-Diário da República n.º 70/2021, Série II de 2021-04-12
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa a eleição do reitor da Universidade da Madeira.
Deliberação n.º 351/2021- Diário da República n.º 70/2021, Série II de 2021-04-12
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Deliberação do conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Altera a Portaria n.º 375/2017, de 18 de dezembro, que criou o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem
Comunitária na Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

— Despacho – Designa o fiscal único da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

— Despacho Normativo – Prorroga o prazo final para a cessação das atividades letivas da Escola Superior Almeida Garret, determinado pelo
Despacho n.º 8437/2019 (2.ª série), de 24 de setembro de 2019.

— Despacho Normativo – Prorroga o prazo final para a cessação das atividades letivas do Instituto Superior de Novas Profissões, determinado pelo
Despacho n.º 8723/2019 (2.ª Série), de 2 de outubro de 2019.
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Portaria – Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedido ao abrigo de contratos simples de apoio à família e de contratos de
desenvolvimento de apoio à família.

Informações Gerais
XIII Jornadas de Genética e Biotecnologia / III Jornadas de Genética y Biotecnología
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Universidade de León, Espanha, promovem o evento científico designado por “XIII
Jornadas de Genética e Biotecnologia / III Jornadas de Genética y Biotecnología”.
A iniciativa é organizada pelo Núcleo de Estudantes de Genética e Biotecnologia da UTAD em parceria com a Direção do Curso e com os docentes
do Departamento de Genética e Biotecnologia, com o objetivo de fomentar a atualização dos conhecimentos na área cientifica.
O workshop está direcionado para estudantes, investigadores e professores universitários na área da Genética e Biotecnologia e para os professores
do ensino secundário da área de Biologia.
As sessões decorrem entre os dias 14 e 16 de abril na plataforma online Teams.
Exposição - Olha-me nos Olhos
A Câmara Municipal de Loures promove uma visita virtual à exposição "Olha-me nos Olhos", integrada no programa de mostras da Escola no Adro.
A exposição reúne trabalhos de ex-alunos do 12.º ano de escolaridade da Escola Secundária José Afonso e encontra-se disponível até ao dia 23 de
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abril.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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