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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Portaria n.º 53-A/2022-Diário da República n.º 16/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-24
Finanças e Planeamento
Primeira alteração da Portaria n.º 193/2021, que estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável ao Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR).
Despacho Normativo n.º 2/2022-Diário da República n.º 17/2022, Série II de 2022-01-25
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Alarga o elenco de provas de ingresso aos ciclos de estudo no domínio da Bioengenharia.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Portaria – Altera o n.º 1 da Portaria n.º 605-A/2021, de 15 de novembro.

Informações Gerais
7.ª Edição do Cinedita - Festival de Curtas de Arganil
O evento cinematográfico é organizado pelo Agrupamento de Escolas de Arganil e tem o objetivo de estimular a cultura cinematográfica e o
intercâmbio cultural.
O festival concretiza-se num concurso de curtas-metragens em vídeo, nas categorias de ficção, documentário, animação e experimental e destina-se
a todos os alunos dos ensinos secundário e superior, com participação individual ou em grupo.
As inscrições decorrem até ao dia 31 de março.
Utilização de Google Jamboard em sala de aula
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa realiza a ação de formação subordinada ao tema "Utilização de Google Jamboard em sala de
aula", no dia 15 de fevereiro, das 14h00 às 16h30.
Este encontro realiza-se através de videoconferência, destina-se a docentes e tem o objetivo de descobrir as potencialidades da utilização do
Jamboard - um quadro branco digital gratuito da Google - em trabalhos colaborativos.
A formação será predominantemente prática e serão utilizados, partilhados e criados templates Google Slides para utilização em sala de aula.

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