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Destaques

Sumário

A APESP esteve representada através
do seu Presidente, no passado dia 30
de novembro em Paris, no 1º
Congresso Europeu sobre o tema
«Higher education, an effective lever
for European integration».

Informação avulsa

Realizou-se no passado dia 29 de
novembro, na DGES, a reunião da
CNAES. A APESP esteve representada
pelo seu Presidente e pelo seu
Director-Executivo.

A DGES encontra-se a divulgar:

Candidatura a Bolsas de Estudo para
Estudantes com incapacidade igual
ou superior a 60% - Prazos

A FCT encontra-se a divulgar:

Emprego Científico

II Encontro - Agenda I&I 2030 para
a Arquitetura Portuguesa

O ME encontra-se a divulgar:

Balanço do estudo Jovens no PósSecundário em 2016

Relembramos as circulares enviadas
na semana passada:



Circular nº57 – 29/11/17

o
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Informação avulsa

A convite do Presidente da UGEI, The Union of Independent Higher Education Institutions,
o Prof. Dr. João Redondo marcou presença no 1º Congresso Europeu sobre o tema
«Higher education, an effective lever for European integration», tendo ainda participado
no workshop apresentando o Sistema de Ensino Superior Português. O Presidente da
APESP, conjuntamente com a Associação Francesa, a Associação Alemã e a Associação
Espanhola, Assinou a Carta de Princípios para a criação da Associação Europeia do Ensino
Superior Privado.
Para evitar descontinuidade no trabalho desenvolvido pelos doutorados abrangidos pela
norma transitória prevista no Decreto-Lei 57/2016, alterado pela Lei 57/2017, cujas
bolsas tenham, entretanto, terminado, a FCT irá considerar elegíveis as despesas através
das quais as instituições possam assegurar o financiamento desses doutorados. A garantia
de elegibilidade tem suporte no despacho do MCTES, disponível aqui.
FCT
O II Encontro da Agenda de I&I 2030 para a Arquitetura Portuguesa vai realizar-se em
Lisboa, no dia 5 de dezembro, no Auditório D. Pedro IV (Av. D. Carlos I, 124 J), pelas 17
horas. Esta sessão dará continuidade ao Ciclo de Encontros promovido pelo grupo de
peritos que se encontra a desenvolver esta Agenda, numa iniciativa que conta com o
apoio da FCT e que já contou com uma primeira sessão na Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, que decorreu no passado dia 8 de novembro.
FCT
O Governo, através do MCTES, definiu como um dos desígnios da legislatura a iniciativa
“Inclusão para o Conhecimento” no sentido de promover o acesso ao ensino superior e ao
conhecimento dos cidadãos com necessidades especiais, considerando que dessa forma
estão criadas as condições para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer
membro de uma sociedade democrática e inclusiva.
DGES
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O estudo Jovens no Pós-Secundário em 2016 - percursos de Inserção Escolar e
Profissional permite constatar um aumento significativo, por um lado, dos jovens que
prosseguem estudos depois de concluir o secundário e, por outro, da empregabilidade dos
jovens que concluíram cursos profissionais, assinalando-se ainda uma redução no número
daqueles que deixaram os estudos e que estão à procura de emprego.
ME

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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