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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 722/2022-Diário da República n.º 12/2022, Série II de 2022-01-18
Economia e Transição Digital, Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública, Planeamento, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Infraestruturas e Habitação e Coesão Territorial - Gabinetes dos Ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital e de Estado e das
Finanças, da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, dos Ministros do Planeamento, da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e das Infraestruturas e da Habitação e da Ministra da Coesão Territorial.
Determina a composição da comissão de acompanhamento do programa operacional competitividade e internacionalização.
Despacho n.º 742/2022-Diário da República n.º 12/2022, Série II de 2022-01-18
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior.
Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores profissionais para entrada em funcionamento no
ano letivo de 2022-2023.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Determina a constituição do Painel Independente de Alto Nível de seleção e acompanhamento do «Programa Nacional para o
Alojamento no Ensino Superior – PNAES» .
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Designa Abel Cubal Tavares de Almeida para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Parque Escolar, E.P.E., para completar o
mandato em curso, correspondente ao triénio 2021-2023 e o Revisor Oficial de Contas da Parque Escolar, E.P.E., para o mandato 2021-2023.

Informações Gerais
“60 minutos no CENFIPE à quinta! - Experiências inspiradoras, metodologias ativas e tecnologias digitais”
O Centro de Formação e Inovação dos Profissionais de Educação (CENFIPE) promove um ciclo de quatro conversas sob a temática das tecnologias
digitais e metodologias ativas.
As sessões decorrerão às quintas feiras, com início no dia 27 de janeiro, pelas 19h00, e abordarão experiências reais em que a tecnologia digital
trouxe resultados positivos, melhorando o desempenho dos alunos e criando uma cultura de autonomia, criatividade, espírito crítico e protagonismo.
XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação
Encontra-se a decorrer, até ao dia 28 de fevereiro, o período de submissão de propostas de comunicação para o congresso «Educação e Cidades:
Tempos, espaços, atores e culturas».
Organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, o evento decorrerá entre os dias 15 e 17 de setembro, em Lisboa, e abordará a
relação entre educação e cidades.

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