Checklist:

Contactos úteis:

Tenho 23 anos ou menos e escolhi uma
licenciatura:
Escolher o curso
Registo no site http://www.dges.mctes.pt/
Procurar informações neste site ou pedir
na escola secundária
Inscrições nos exames nacionais na escola
secundária
Estudar, estudar, estudar :)

Tens toda a informação sobre os exames e procedimentos de ingresso Direção-Geral do Ensino Superior http://www.dges.mctes.pt/ e, se tiveres dúvidas,
podes ligar para a linha de apoio no 21 312 60 00.

Tenho mais de 23 anos e escolhi uma
licenciatura:
Escolher o curso
Procurar informações no site da faculdade ou pedir
nos serviços académicos:
prazos de candidatura
exames: cadeiras, matérias e datas
Candidatura e inscrições nos exames
Estudar, estudar, estudar :)

http://www.acessoensinosuperior.pt/
http://www.universia.pt/
http://acessouniversidade.europeia.pt/
http://uniarea.com/
http://maiores23.com/

Escolhi um curso superior profissional
técnico:
Escolher o curso
Procurar informações no site do Politécnico
ou pedir no secretariado:
prazos de candidatura
exames: cadeiras, matérias e datas
Candidatura e inscrições nos exames
Estudar, estudar, estudar :)
Documentos necessários:
Comprovativo da escolaridade
(comprovativo de habilitações)
Fotocópia do Cartão de Cidadão, BI ou Passaporte
Formulários de inscrição preenchidos

Existem Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior no
país todo, encontras a lista de contactos neste site:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/
Acesso/Contactos/GAES/gaes-contactos.htm

Este folheto é um produto do projeto do Projeto
Opré Chavalé, promovido pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres em parceria com a
Letras Nómadas AIDC. Tem como objetivo facilitar a
entrada de jovens ciganas/os no Ensino Superior.
O projeto Opré Chavalé decorreu entre outubro de
2014 e março de 2016 e trabalhou com um grupo
piloto de 15 pessoas que participaram num Programa de Capacitação e tiveram apoio individual da
equipa de mediadoras e formadoras para facilitar os
seus processos pessoais de acesso ao ensino superior, cursos académicos e técnicos. O projeto desenvolveu ampla sensibilização de agentes chave e
lançou a campanha “Sou português/a, sou cigano/a,
estudo e tenho futuro!” e elaborou a publicação
Opré Chavalé que poderá ser consultada no site
www.plataformamulheres.org.pt
Co-financiado por:

com o apoio da Noruega, Islândia e Lichtenstein

„A educação é a arma mais poderosa que temos
para mudar o mundo”
Nelson Mandela

Queres investir no teu futuro?
Queres continuar a estudar,
alargar os teus conhecimentos
e investir numa carreira?
Gostavas de estudar no ensino
superior, na universidade ou
num curso técnico mas não
sabespor onde começar?
Este folheto oferece informação
sobre os procedimentos de
entrada no sistema
do ensinosuperior.
Opré Chavalé

TENS ATÉ 23 ANOS?

TENS MAIS QUE 23 ANOS?

QUERES TIRAR UM CURSO

Para entrar numa Universidade ou Escola Superior
precisas de:
ter o 12º ano completo
inscrever-te no concurso nacional
fazer os exames nacionais

Para entrar numa Universidade ou Escola Superior
precisas de:
ter o 9º ano completo
fazer os exames de ingresso

TÉCNICO SUPERIOR

Já escolheste o teu curso? Todas as Universidades
têm site na Internet, onde podes pesquisar os cursos que oferecem. Podes candidatar-te a 6 cursos
diferentes no mesmo ano.

Já escolheste o teu curso? Todas as Universidades
têm site na Internet, onde podes pesquisar os cursos que oferecem. A maior parte dos cursos oferecem a opção de maiores de 23 anos, por isso tens
muito por onde escolher.

Como começar?

Como começar?

Para começar, tens de inscrever-te no concurso
nacional online, através do site: www.dges.mec.pt/
online
Na tua escola secundária, os professores e professoras ajudam com este processo ou, em caso de
dúvida, podes ligar para a linha de apoio no 213
126 123. Cuidado com os prazos! É necessário pedir
senha até final de março.

Quais exames nacionais?

Os exames nacionais são provas sobre toda a
matéria do secundário de cada cadeira. Cada curso
exige exames diferentes, regra geral de duas cadeiras. Para saber quais são os exames que tens de
fazer, tens de consultar o site da Universidade ou da
Escola Superior onde queres concorrer. Para os exames, tens de inscrever-te na tua escola secundária.
Os exames nacionais são válidos para candidaturas
no ano em que o fazes e no ano seguinte.

E os resultados?

Os resultados saem em Julho. Depois de receber
as candidaturas, cada Universidade decide a nota
mínima para entrar aquele ano. Para a nota final,
contam as notas do 12º e as notas dos exames
nacionais. Se não entraste na primeira fase, não te
desanimes, podes candidatar-te para as vagas da
segunda fase em agosto.

Para começar, tens de contactar a Universidade ou
a Escola Superior onde queres entrar. Os serviços
académicos poderão ajudar e dar-te todas as informações necessárias.

Quais exames de ingresso?

Cada curso e cada Universidade faz o seu próprio
exame de ingresso e as inscrições são feitas diretamente no secretariado da instituição. Vão dizer-te o
que tens de estudar e quais são os livros que podes
consultar. Os livros, regra geral, estão disponíveis
na biblioteca da faculdade. Cuidado com os prazos!
Eles variam de curso para curso.

E os resultados?

Os resultados são afixados nos serviços académicos
e colocados no site da faculdade no prazo indicado pela Universidade ou Instituto Superior. A nota
final é feita a partir das notas de cada um dos teus
exames. Depois dos exames, a Universidade decide
a nota mínima para entrar aquele ano, dependendo
do número de candidaturas.

PROFISSIONAL?
Existem cursos superiores mais curtos que dão diploma de técnico superior profissional. Estes cursos
existem nos Politécnicos em várias áreas, são de
2 anos e dão conhecimentos mais práticos. Se, a
seguir, quiseres continuar a estudar, para teres uma
licenciatura, terás equivalência às cadeiras concluídas.
Para entrar num curso técnico superior profissional,
precisas de:
12º ano completo se tens 23 anos ou menos
9º ano completo se tens mais de 23 anos
se tens as cadeiras todas do 10º e 11º ano feitas,
podes fazer uma de avaliação de capacidade e entrar diretamente

Como começar?

Para escolher um curso, podes consultar oeste site:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CTESP A seguir, tens de contactar o Politécnico
onde queres entrar, o secretariado poderá ajudar e
dar-te todas as informações necessárias.

Quais exames de ingresso?

Cada Politécnico faz os seus próprios exames de
ingresso e as inscrições são feitas diretamente no
secretariado da instituição. Vão dizer-te o que tens
de estudar e quais são os livros que podes consultar.
Os livros, regra geral, estão disponíveis na biblioteca. Cuidado com os prazos! Eles variam de curso
para curso.

E os resultados?

Os resultados são afixados no secretariado e colocados no site do Politécnico no prazo indicado. A
nota final é feita a partir das notas de cada um dos
teus exames. O Politécnico decide a nota mínima
para entrar aquele ano, dependendo do número de
candidaturas.

