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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução da Assembleia da República n.º 145/2021-Diário da República n.º 98/2021, Série I de 2021-05-20
Recomenda ao Governo a clarificação da equivalência, para fins profissionais, entre antigos bacharelatos e licenciaturas pós-Bolonha.
Declaração de Retificação n.º 381-A/2021-Diário da República n.º 97/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-05-19
Retifica a Deliberação n.º 450/2021, de 7 de maio, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 7 de maio de 2021.
Regulamento n.º 470/2021-Diário da República n.º 98/2021, Série II de 2021-05-20
Anexo ao Regulamento n.º 1049/2020, para a Rede Nacional de Computação Avançada.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Designa as personalidades que integram o Conselho Fiscal da Parque Escolar, E.P.E., no mandato 2021-2023.

Informações Gerais
XVI Biologia na Noite
Biologia na Noite é uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Biologia da Associação Académica da Universidade de Aveiro (NEB-AAUAv), com o
apoio do departamento de Biologia.
Nesta XVI edição serão abordados temas nas áreas da Biologia Marinha, Microbiologia, Biologia Evolutiva e Canábis Medicin
O evento, dirigido a toda a comunidade académica e Aveirense, terá lugar nos dias 24 e 26 de maio, no auditório Renato Araújo (Reitoria).
Doutoramento de Formação de Adultos
Encontram-se a decorrer as candidaturas para o doutoramento de Formação de Adultos, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Este doutoramento está orientado para o estudo das relações entre Educação, Formação e Trabalho numa perspetiva crítica.
A partir desta perspetiva, a análise das políticas e das práticas de educação e formação de jovens e adultos filia-se numa conceção ampla dos
fenómenos educativos que reconhece a importância da educação formal, não formal e informal e valoriza a experiência e os saberes experienciais.
O prazo de candidatura termina no dia 6 de junho.

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