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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 9867-A/2021- Diário da República n.º 197/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-10-11

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa a eleição do reitor da Universidade de Lisboa.

Declaração de Retificação n.º 33/2021-Diário da República n.º 199/2021, Série I de 2021-10-13
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica o Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 de setembro, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19.
Declaração de Retificação n.º 696/2021-Diário da República n.º 199/2021, Série II de 2021-10-13
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Retifica o Despacho n.º 9276-A/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, 2.º suplemento, de 20 de setembro de 2021, que aprova a
revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, republicado pelo Despacho n.º 9138/2020, de 25 de
setembro.
Deliberação n.º 1043/2021-Diário da República n.º 199/2021, Série II de 2021-10-13
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Estabelece as regras relativas à utilização dos exames finais nacionais do ensino secundário como provas de ingresso.
Despacho n.º 9941/2021-Diário da República n.º 199/2021, Série II de 2021-10-13,
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Reconhece como sendo de interesse público os «World Firefighters Games 2022».

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho Normativo – Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre.
— Portaria – Regista os Estatutos da Universidade Lusíada.

Informações Gerais
IV Edição do Prémio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos
A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e a Fundação SM prorrogaram o prazo de inscrição para a quarta edição do "Prémio de
Educação em Direitos Humanos Óscar Arnulfo Romero", até ao dia 31 de outubro.
O Prémio tem como objetivo destacar iniciativas que visem garantir o direito à saúde na sala de aula, assim como aquelas que incentivam o papel
ativo das instituições de ensino e das organizações da sociedade civil na superação dos novos desafios educacionais gerados pela crise da
COVID-19.
A iniciativa destina-se a projetos de escolas e organizações da sociedade civil que tenham trabalhado em favor do direito à educação, à convivência
na escola ou à Paz.
Os termos e condições da convocatória podem ser consultados no site da OEI.
Workshop| Números e Operações no 1.º Ciclo - Método de Singapura
O Workshop “Números e Operações no 1.º Ciclo - Método de Singapura”, visa analisar a base conceptual subjacente a todos os algoritmos
trabalhados no 1.º ciclo do ensino básico, aprofundar conhecimentos sobre a utilização de materiais estruturados especialmente indicados para o
ensino dos algoritmos e analisar a base conceptual subjacente às frações.
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A ação de formação realiza-se nos dias 6 e 13 de novembro (sábados), das 10h00 às 13h00, em formato online, via plataforma ZOOM.

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