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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 5285/2021-Diário da República n.º 102/2021, Série II de 2021-05-26
Educação - Direção-Geral da Administração Escolar
Delegação de competências na subdiretora-geral da Administração Escolar.
Despacho Normativo n.º 14-A/2021-Diário da República n.º 102/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-05-26
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Procede à regulamentação da realização de exames finais nacionais para melhoria de nota da classificação final da disciplina apenas para efeitos de
acesso ao ensino superior e à definição do respetivo processo extraordinário de inscrição.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Despacho – Estabelece orientações para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., aprovar um regulamento de atribuição de bolsas de
investigação excecionais.

Informações Gerais
Memórias da Academia das Ciências de Lisboa - Últimos Tomos Disponíveis Online
A Academia das Ciências de Lisboa disponibiliza online, em acesso livre, os últimos tomos das Memórias da Academia das Ciências de Lisboa.
O Tomo XLVII da Classe de Ciências reúne comunicações académicas dos anos de 2017 e 2018 e o Tomo XLI da Classe de Letras reúne as
comunicações académicas dos anos de 2011 e 2012.
IPDJ e FMH lançam ciclo de conferências online - Ciência Descomplicada
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (FMH), promovem o ciclo
de conferências integrado na rubrica «Ciência Descomplicada”, que integra investigadores da área do exercício físico, para partilhar com a população
os seus conhecimentos, de uma forma simples e acessível a todos.
O ciclo decorre entre os meses de maio e setembro.
As conferências são certificadas pelo IPDJ com a atribuição de 0.4 unidades de crédito, válidos para treinadores desportivos e técnicos de fitness.
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