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Realizou-se hoje na sede da AEPSP, a
reunião para análise do Processo de
Avaliação e Acreditação pela A3ES de
Ciclos de Estudos na área da
Enfermagem.

A DGES encontra-se a divulgar:


Cooperação entre IES tailandesas e
portuguesas

A FCT encontra-se a divulgar:

A próxima reunião plenária da CS/11
realizar-se-á no próximo dia 12 de
julho, quarta-feira pelas 14:30 no IPQ.



A Ciência, a Europa e o Mediterrâneo
no Encontro Ciência 2017

Relembramos circulares enviadas:
CIRCULAR n. º36 - 3/07/2017
CIRCULAR n. º37 - 7/07/2017

Consulte a página da Associação Portuguesa
o do Ensino Superior Privado (www.apesp.pt)
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Informação avulsa

A DGES foi informada através da Secretaria-Geral da Educação e Ciência que a Embaixada
de Portugal em Bangkok transmitiu que duas IES tailandesas, o National Institute of
Development Administration (NIDA) e o Panyapiwat Institute of Managment, pretendem
estabelecer protocolos de cooperação com instituições portuguesas.
Ambas as instituições tailandesas informaram que oferecem bolsas de estudo para
programas de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como programas de intercâmbio
para professores e investigadores convidados. Manifestaram, ainda, interesse em
programas de estudo em Portugal para os seus estudantes.
Mais se informa que as instituições interessadas nesta cooperação poderão entrar
diretamente em contacto com os seguintes ponto de contacto de cada instituição:
National Institute of Development Administration
Professora Assistente Kanokkan May Kaewnuch
kkaewnuch@gmail.com
Panyapiwat Institute of Managment Panyapiwat Institute of Management
Jariyakorn Jangjai
Jariyakornjan@pim.ac.th

O último dia do Encontro Ciência 2017, 5 de julho, abriu com uma sessão plenária
subordinada à temática "Ciência, a Europa e o Mediterrâneo”.
Nas intervenções, a sessão contou com a participação do Comissário Europeu de
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor, do Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e
Ciência, Alexandre Quintanilha e dos deputados dos cincos partidos no parlamento
representados nesta comissão.
FCT

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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