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Relembramos as circulares enviadas
na semana passada:


Circular nº42 – 28/08/17



Circular nº43 – 28/08/17



Circular nº44 – 01/09/17

A DGES encontra-se a divulgar:


PAQUISTÃO:
Conferência
internacional dedicada ao poeta
Allama
Muhammad
Iqbal
Islamabad, 7 e 8 de novembro de
2017 (documento em anexo)

A A3ES encontra-se a divulgar:


2º Ciclo de avaliação/acreditação de
ciclos de estudos em funcionamento

Legislação publicada
Deliberação n.º 797/2017 - Diário da
República n.º 166/2017, Série II de 201708-29
[A3ES]
Decreto-Lei n.º 111/2017 - Diário da
República n.º 168/2017, Série I de 201708-31
[MS]
Portaria n.º 261/2017 - Diário da República
n.º 169/2017, Série I de 2017-09-01
[Finanças, Adjunto, Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Planeamento e das
Infraestruturas e Ambiente]
Despacho n.º 7761/2017 - Diário da
República n.º 170/2017, Série II de 201709-04
[MCTES]
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Transcrição do convite enviado pela DGES:
“Temos a honra de enviar, em anexo, convite recebido hoje dirigido a um académico
português – a identificar – para participar e intervir na Conferência Internacional organizada
pelo “Muslim Institute” sobre o poeta Allama Muhammad Iqbal, prevista para ter lugar em
Islamabad, nos dias 7 e 8 de novembro de 2017.
Conforme referido no convite anexo, as despesas de transporte internacional e alojamento
serão suportadas pela organização deste evento.
No seguimento de sugestão da Embaixada de Portugal na capital paquistanesa, é solicitada
a identificação, caso considerado oportuno, de uma figura portuguesa (não
necessariamente baseada em Portugal) que possa estar interessada em participar na
referida conferência nos moldes propostos, tendo em vista a sua transmissão ao “Muslim
Institute”, com a brevidade possível, por forma acautelar as necessárias questões logísticas.
Por último, salientamos que os conferencistas deverão confirmar a participação até ao
próximo dia 31 de agosto, podendo os aspetos relativos ao conteúdo das comunicações
serem tratados mais tarde.”
(Documento em anexo)

Com a conclusão do 1º ciclo de avaliação/acreditação de ciclos de estudos em
funcionamento toda a oferta formativa de ensino superior conducente a grau foi já objeto
de, pelo menos, uma avaliação e decisão de acreditação pela A3ES. O 2º ciclo de
avaliação/acreditação inicia-se no ano escolar 2017/18 e decorrerá até 2021/22, com o
objetivo de avaliação e renovação da acreditação dos ciclos de estudos que as instituições
queiram manter em funcionamento após o termo do período normal de vigência da atual
acreditação.
A3ES
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Legislação publicada

Deliberação n.º 797/2017 - Diário da República n.º 166/2017, Série II de 2017-08-29
[A3ES]

Taxa a cobrar pelos procedimentos de acreditação prévia de novos ciclos de estudos e
de avaliação/acreditação de ciclos de estudos em funcionamento
Decreto-Lei n.º 111/2017 - Diário da República n.º 168/2017, Série I de 2017-08-31
[MS]

Estabelece o regime da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e
terapêutica
Portaria n.º 261/2017 - Diário da República n.º 169/2017, Série I de 2017-09-01
[Finanças, Adjunto, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Planeamento e das
Infraestruturas e Ambiente]

Altera as condições de atribuição do «passe sub23@superior.tp» fixadas na Portaria n.º
982-B/2009, de 2 de setembro, alterada pela Portaria n.º 34-A/2012, de 1 de fevereiro,
e pela Portaria n.º 268-A/2012, de 31 de agosto
Despacho n.º 7761/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série II de 2017-09-04
[MCTES]

Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito a Estudantes de
Instituições de Ensino Superior, aprovado pelo Despacho n.º 13531/2009 (2.ª série), de
9 de junho.

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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