
Curso de Preparação e Avaliação para a Candidatura de Acesso à 
Universidade do Minho de maiores de 23 anos 
 
A Universidade do Minho, pelo décimo sétimo ano consecutivo, realizará o 
Curso de Preparação e Avaliação para pessoas que pretendam candidatar-
se ao Ensino Superior  

 

 
  

   A decisão da Universidade do Minho foi orientada pelas seguintes finalidades e objetivos: 

 
I – Finalidades e Objetivos 

1.1. a consciência de que o ensino superior não pode alhear-se de públicos que, não tendo podido frequentar o 

sistema normal de ensino secundário ou equivalente, foram desenvolvendo competências cognitivas e apetência para 

integrar saberes ao nível de uma formação mais sistematizada, conforme o espírito da legislação em vigor, ao 

consagrar um regime extraordinário de Acesso ao Ensino Superior (Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março); 

1.2. a perceção de que as sociedades modernas de informação e de formação ao longo da vida e a multiplicidade de 

espaços de saber e de saber-fazer que escapam ao sistema formal de ensino, obrigam as instituições de ensino 

superior a encontrarem modelos inovadores de resposta a tais necessidades de formação;  

1.3. a constatação do quanto é importante para as instituições de ensino superior relacionar-se com um público 

fortemente amadurecido em termos ético-cívicos, bem como com experiências e saberes construídos na multiplicidade 

das práticas sociais, laborais e culturais, conhecendo as suas necessidades e elaborando respostas flexíveis de 

abordagem e de aprofundamento desses saberes e dessas práticas; 

1.4. finalmente, a consciência de que o aprofundamento da cidadania democrática reclama cada vez mais a 

ultrapassagem de barreiras impeditivas de acesso mais generalizado ao Ensino Superior, sem prejuízo da aplicação de 

critérios de rigor e de responsabilidade no processo de seleção desse vasto público.  

2. Este Curso, para além de preparar e avaliar os candidatos em Língua Portuguesa, também inclui a formação na 

disciplina específica que cada um dos Cursos Universitários considera indispensável à frequência com sucesso do 

respetivo nível de graduação. Assim pretende-se com este curso:  

2.1. proporcionar aos alunos que o frequentem as ferramentas/conhecimentos considerados fundamentais para o 

ingresso num Curso de Licenciatura ou de Mestrado integrado.  

2.2. preparar os alunos/candidatos para a avaliação geral, específica e entrevista, nomeadamente: 

a) contribuindo para o diagnóstico do nível cultural e de conhecimento dos alunos, disponibilizando os elementos de 

preparação e estudo dos programas; 

b) acompanhando os alunos na realização dos seus estudos de forma a potenciar as competências possuídas e outras 



a adquirir; 

c) promovendo a avaliação contínua da aprendizagem efetuada e a auto-avaliação numa lógica de confronto face às 

exigências do seu projecto pessoal de formação.  

2.3. Prestar aos alunos/candidatos as informações respeitantes aos cursos desta Universidade, sua organização e seu 

funcionamento, regimes de avaliação e frequência, conteúdos e saídas profissionais, numa lógica de clarificação de 

opções e de reorientação vocacional. 

2. Estrutura do Curso 

O Curso realiza-se ao longo do ano letivo, dividido em dois semestres e compõe-se de duas disciplinas – Língua 

Portuguesa I e II e uma opção específica (Tópicos de Economia I e II ou Filosofia e Pensamento Crítico I e II ou 

História I e II ou Tópicos de Matemática I e II). Na fase final do Curso os alunos são sujeitos à avaliação do seu 

curriculum vitae e entrevistados, nos termos do Regulamento desta Universidade para este regime de acesso ao 

Ensino Superior na Universidade do Minho.  

Concluído o Curso com aproveitamento, os alunos poderão candidatar-se, nos termos do Regulamento desta 

Universidade, aos Cursos de Licenciatura ou de Mestrado integrado. 

A Universidade do Minho reserva o mínimo de 10% do total das vagas do numerus clausus de cada um dos seus 

Cursos, para os candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março, e pelo presente Regulamento, 

com exceção dos ligados à área das Ciências da Saúde. Podem, contudo, existir contratempos de foro ministerial que 

impeçam a abertura destas vagas num ou noutro curso.  

 

As vagas para ingresso pelo Concurso destinado aos titulares das Provas M23 são aprovadas anualmente, 

habitualmente em julho, após a definição das vagas para o regime geral de acesso, colocando-se a ressalva que é feita 

para os cursos da área da Saúde e, também, para as situações em que possa ser imposto um limite máximo de 

admissões que impossibilite a definição de vagas para ingresso em alguns cursos. 

 

3. Calendário do Curso 

O 1º semestre decorrerá de 18 de novembro de 2019 a 20 de fevereiro de 2020. 

O 2º semestre de 24 de fevereiro a 23 de maio de 2020;  

Cada semestre tem  um total de 36 horas, em sala de aula; 

O curso funcionará preferencialmente em regime pós-laboral (entre as 19 h e as 22 h), dependendo da 

disponibilidade/recursos da Universidade. Contudo, no 1º semestre o curso funcionará de acordo com o previsto no 



calendário escolar, salvo raras exceções.  

4. Local de funcionamento 

O Curso funcionará em Braga (Campus de Gualtar) e em Guimarães (Campus de Azurém), conforme a residência da 

maioria dos candidatos e as disponibilidades/recursos da Universidade. 

5. Inscrições e Matrículas: 

As inscrições decorrem presencialmente, numa das Secretarias dos Serviços Académicos (Campus de Gualtar ou 

Campus de Azurém), ou via correio eletrónico, através do endereço m23@saum.uminho.pt. Pela inscrição é devido o 

pagamento da taxa respetiva (no caso de inscrições enviadas por correio eletrónico, deverá ser anexado às mesmas 

comprovativo de transferência bancária do montante em causa – NIB 0035 0171 0016 7322 6301 5 / IBAN      

PT50 0035 0171 0016 7322 6301 5). 

5.1. Prazo: As inscrições decorrerão entre 30 de outubro a 05 de novembro de 2019. 

5.2. As candidaturas serão sujeitas a aprovação por parte da Comissão Diretiva do Curso até ao dia 11 de novembro. 

As listas definitivas sairão a 12 de novembro, sendo os alunos notificados por email. 

5.3. Após aceitação o aluno tem obrigatoriamente de efetivar a matrícula, entre 12 a 14 de novembro, mediante 

pagamento da primeira prestação pela frequência do curso. Caso opte por efetuar o pagamento por transferência 

bancária, deverá enviar o respetivo comprovativo para o endereço m23@saum.uminho.pt. 

5.4. A composição das turmas ficará disponível a 16 de novembro. 

5.5. Documentos necessários à inscrição:  

Para além do preenchimento de Impresso próprio e de assinada a Declaração disponibilizadas pelos Serviços no portal 

académico, o candidato deverá apresentar um breve curriculum vitae, referindo neste as suas habilitações académicas 

formais, atividade profissional e outros tipos de formação que, eventualmente, possa ter realizado (em impresso 

próprio a ser disponibilizado pelos Serviços no portal académico) e documento de identificação dos candidatos. 

5.6. Taxa de inscrição e emolumentos de frequência do Curso: 

- 20.00€ de taxa de inscrição e 575.00€ de frequência. A frequência poderá ser paga em três prestações de 200.00€, 

200.00€ e 175.00€, nas datas definidas por Despacho do Presidente do Instituto de Ciências Sociais. 
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