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Governo aprova política de
Internacionalização do Ensino Superior

New Higher Education Internationalization’s policy was
approved

Malta assume Presidência
do Conselho da UE
Malta takes over the Presidency
of the EU Council

Foram publicadas em Diário da República no passado dia 30 de novembro
as orientações gerais da política de internacionalização do ensino superior e
da ciência e tecnologia (Resolução de Conselho de Ministros nº78/2016)
Ler mais
Read More

DGES tem novo website
DGES has a new website

Terá início no próximo dia 1 de janeiro
de 2017 uma nova Presidência do
Conselho da UE, assegurada até 30 de
junho por Malta. A Presidência do
Conselho é exercida rotativamente
entre todos os 28 Estados-membros
por um período de 6 meses. Ler mais
Read More

Eventos
Events
Foi sobre o lema "Na Construção do Futuro do Ensino Superior" que a
Direção Geral do Ensino Superior estreou no corrente mês de dezembro o
seu novo portal. Com uma imagem atualizada e com informação mais
acessível e intuitiva, a DGES conta com mais um instrumento para continuar
a servir melhor a comunidade académica e o público em geral. Para

- Seminário EURASHE "Managing your
institution’s quality with the latest
practices and policies", Bruxelas,
Bélgica (6 e 7 de fevereiro)

consultar o novo site da DGES clique aqui.

- POLITICO's EU Studies Fair,
Bruxelas, Bélgica (10 e 11 de fevereiro)

Educação para o empreendedorismo no
ensino superior em Portugal

- Salão do Estudante Brasil (10 a 21 de
março)

Entrepreneurship Education in Higher Education in
Portugal

- Study in Europe Webinar Series
Russia (virtual) (13 de março)
- Qualifica - Feira de Educação,
Formação, Juventude e Emprego,
Porto (16 a 19 de março)
- Futurália - Feira de Educação,
Formação e Empregabilidade, Lisboa
(29 de março a 1 de abril)
- 27th EURASHE Annual Conference,
Le Havre, França (30 e 31 de março)
- SPACE conference: Equality, Equity
and Efficiency in Higher Education
Worldwide, Porto (26 a 28 de abril)

O Prof. Dr. Dana T. Redford, presidente da associação PEEP – Educar para
Empreender, contribui nesta edição com um interessante artigo acerca da
evolução da educação para o empreendedorismo nas Instituições de Ensino
Superior em Portugal, analisando a sua implementação e desafios futuros.
Ler mais
Read More

Destaques
Highlights

Centro ENIC/NARIC Portugal participa no “IMPACT Project”
Portuguese ENIC/NARIC Centre participates in the "IMPACT Project"

“Education and Training Monitor 2016” já foi publicado
“Education and Training Monitor 2016” has been released

Relatório "Education at a Glance 2016"
Education at a Glance 2016 report

Comissão Europeia lançou o "Mobility Scoreboard"
The European Commission has launched the Mobility Scoreboard

- Study in Europe Fair Uzbekistan (12
de maio)
- Study in Europe Fair Nigeria (20 de
maio)
- 2017 NAFSA Annual Conference, Los
Angeles, EUA (28 de maio a 2 de
junho)
- Global Forum “Higher Education for
Diversity, Social Inclusion, and
Community: A Democratic Imperative",
Roma, Itália (14 de junho)

