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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86-A/2021-Diário da República n.º 126/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-07-01,da Presidência do
Conselho de Ministros
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade.
Despacho n.º 6497/2021-Diário da República n.º 127/2021, Série II de 2021-07-02,da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do
Ministro
Estabelece, para o ano letivo de 2021/2022, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado em cada par
instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança de curso e de
transferência para o 1.º ano curricular.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do Porto.

Informações Gerais
MOOC|Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade
A Direção-Geral da Educação realiza a 2.ª edição do MOOC “Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade”, a decorrer entre setembro e outubro, na
Plataforma NAU.
O curso pretende promover a utilização de tecnologias educativas e de acessibilidade junto dos professores e da comunidade educativa em geral.
Os participantes terão oportunidade de analisar a abordagem do desenho universal para a aprendizagem, testar a acessibilidade web, experimentar
ferramentas TIC livres, produzir recursos educativos, partilhar ideias e atividades.
Centenário de Edgar Morin: cinema, educação e transdisciplinaridade
Em julho de 2021, celebra-se o centenário de Edgar Morin com um conjunto de conferências online e um ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa
– Museu do Cinema, promovidos pelo Instituto de Comunicação, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, e
pelo Centro de Estudos Comparatistas, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
O mote da celebração é o cruzamento de três conceitos: Cinema, Educação e Transdisciplinaridade.
As iniciativas decorrerão entre os dias 8 e 9 de julho.

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