Universidade de Évora
Edital
Abertura do Curso Preparatório
Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior
Ano Letivo 2021/2022

1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia

2. Coordenador(a):
Marı́lia da Conceição Valente Oliveira Pires (marilia@uevora.pt)

3. Apresentação do Curso:
O Curso Preparatório para o Ingresso no Ensino Superior é um curso preparatório de que visa a consolidação de conteúdos programáticos pré-universitários, com vista à realização das provas especı́ficas
para o acesso ao ensino superior. Com a duração de 1 ano letivo, permite a aquisição de conhecimentos linguı́sticos e disciplinares necessários ao ingresso nos cursos de graduação de diferentes áreas,
em qualquer Universidade Portuguesa. Este curso, pensado e construı́do para abranger um leque
alargado de áreas, permite ao candidato escolher as Unidades Curriculares especı́ficas a frequentar,
com vista à realização dos exames de acesso do curso a que se pretende candidatar. É constituı́do por
8 Unidades Curriculares (UC), 4 das quais com inscrição obrigatória, cujas metas a atingir coincidem
com o Programa e Metas Curriculares definidos pelo IAVE, das quais se destacam duas UC de opção
de acordo com a licenciatura em que pretendem ingressar.
Para quem não esteja inscrito no curso, é permitida a inscrição em UC do curso, quer como UC isoladas
(para alunos externos) quer como UC extracurricular (para alunos matriculados noutros cursos da UÉ).

4. Objectivos:
- ajudar o aluno a consolidar e reforçar os seus conhecimentos do plano curricular do Ensino Secundário
e a preparar-se para os exames de admissão ao Ensino Superior; - dar ao aluno uma cultura e conhecimento de alguns tópicos de nı́vel superior que o coloque numa posição vantajosa para a realização das
provas de acesso ao Ensino Superior; - permitir o contacto do aluno com a comunidade universitária e
cientı́fica.
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5. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições especı́ficas de ingresso no curso
Não é permitida a inscrição neste curso a estudantes que já tenham ingressado num curso de 1º
ciclo ou Mestrado Integrado da Universidade de Évora.
Poderão candidatar-se à frequência do Curso Preparatório para o Ingresso no Ensino Superior:
- estudantes do 12º ano que queiram ingressar no Ensino Superior no próximo ano lectivo;
- estudantes que concluı́ram o 12º ano e não ingressaram no Ensino Superior;
- estudantes que pretendam ingressar no Ensino Superior através do programa especial de acesso
para maiores de 23 anos;
- estudantes do ensino profissional que pretendam ingressar no Ensino Superior;
- estudantes internacionais que pretendam concorrer ao concurso de estudantes internacionais.
ii Documentação Necessária
Documento comprovativo da média e grau de escolaridade do candidato

6. Processo de Seriação:
 Análise curricular: 100%

– Nota média do nı́vel de ensino de que é titular: 40%
– Anos de Escolaridade: 60%

7. N.º de vagas: 50
30 vagas para estudantes nacionais + 20 vagas para estudantes internacionais.
É possı́vel re-ingressos.
*A 2ª fase de candidaturas está sujeita às vagas sobrantes após colocações, recolocações e redistribuição de vagas na fase antecedente. Por conseguinte, o curso pode não abrir 2ª fase de candidaturas.
** Os estudantes internacionais não podem candidatar-se à 2ª fase de candidaturas, exceto se já
tiverem visto ou já estejam a residir em Portugal.

8. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 15
9. Propina do curso: 500.00 e
10. Organização/duração:
a. Duração do curso: 2 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do tı́tulo: 42

11. Regime de Leccionação: Presencial
12. Regime de Funcionamento: Pós-laboral
13. Horário de Funcionamento
De 2ª a 6ª feira.
As aulas decorrem no perı́odo compreendido entre as 17h e as 21h.
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14. Datas do Curso
 1ª Fase

– Inı́cio: 6 de outubro de 2021
– Fim: 27 de maio de 2022
 2ª Fase

– Inı́cio: 6 de outubro de 2021
– Fim: 27 de maio de 2022

15. Datas de Candidaturas
 1ª Fase

– Candidaturas: 24 de fevereiro de 2021 a 16 de julho de 2021
– Divulgação de Resultados: até 28 de julho de 2021
– Matrı́culas: 28 de julho de 2021 a 2 de agosto de 2021
 2ª Fase

– Candidaturas: 2 de agosto de 2021 a 17 de setembro de 2021
– Divulgação de Resultados: até 1 de outubro de 2021
– Matrı́culas: 1 de outubro de 2021 a 4 de outubro de 2021

24 de fevereiro de 2021
A Reitora

Ana Costa Freitas
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