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Publicado em Diário da República
Deliberação n.º 860/2021-Diário da República n.º 158/2021, Série II de 2021-08-16
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Estabelece condições relativas à candidatura dos titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados aos
ciclos de estudo de licenciatura e de mestrado integrado.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

— Despacho – Delegação de competências no reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Professor Doutor Emídio Ferreira dos Santos
Gomes.

— Despacho – Homologação da eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Viseu.

Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Marca a data das eleições do Conselho das Escolas para o dia 15 de outubro de 2021, fixa a comosição da comissão eleitoral e o
número de mandatos por cada ciclo eleitoral.

Informações Gerais
Portugal, um país de Corrupção?!
Neste ano de lançamento, o Barómetro de Aplicação das Estratégias Nacionais Anticorrupção (BeNAC) organiza o ciclo de seminários subordinado
ao tema” O fenómeno da corrupção em Portugal e a Estratégia Nacional Anticorrupção: dilemas e desafios”, com um especial enfoque na reflexão
sobre as medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção.

A primeira sessão, "Portugal, um país de Corrupção?!", realizar-se-á em formato online, no dia 9 de setembro, entre as 17h00 e as 19h00.
Clube de Leitura nas Organizações
O Plano Nacional de Leitura (PNL2027) promove o desafio da criação de Clubes de Leitura a organizações públicas, privadas e do sector social,
onde os elementos interessados de uma equipa, departamento, ou serviço possam reunir-se periodicamente, de forma presencial, virtual ou híbrida,
para debater as suas leituras, de ficção ou não-ficção.

O prazo de inscrição decorre até ao dia 20 de setembro.

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