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Despacho RT/C-102/2020 
Funcionamento excecional do 
Curso de Preparação de 
Maiores de 23 anos para 
Acesso ao Ensino Superior em 
2020/21 

O Curso de Preparação de Maiores de 23 anos para Acesso ao Ensino Superior foi alterado 

pelo despacho RT/C-99/2020, de 11 de dezembro, e rege-se pelo Regulamento Académico da 

Universidade do Minho (RAUM), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de 

janeiro de 2020, pelo despacho n.º 778/2020. 

Devido a constrangimentos diversos decorrentes da situação pandémica que se tem vivido em 

Portugal não foi possível colocar o Curso em funcionamento nas condições habituais. Contudo, 

pretendendo continuar a dar resposta a uma necessidade de cidadãos que não tiveram 

oportunidade de fazer, em devida altura, um percurso escolar normal, que lhes permitisse 

aceder ao ensino superior, a UMinho oferece, em condições excecionais, em 2020/21, o Curso 

de Preparação de Maiores de 23 anos para Acesso ao Ensino Superior. 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º e nos números 1 e 2 do artigo 

11º, todos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da 

Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo n.º 13/2017, de 29 de agosto, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro, depois de ouvido o 

Conselho de Presidentes de Unidades Orgânicas, em reunião realizada no dia 16 de novembro, 

e a Comissão Pedagógica do Senado Académico, em reunião realizada no dia 09 de dezembro, 

determino: 

1. O funcionamento do Curso de Preparação de Maiores de 23 anos para Acesso ao Ensino 

Superior, no ano letivo de 2020/21, ocorre, excecionalmente, nas condições que 

constam do anexo a este despacho e que dele fazem parte integrante. 

2. Este despacho suspende as normas do RAUM, do despacho RT/C-99/2020, de 11 de 

dezembro, e do despacho RT-55/2020, de 25 de junho, que com ele contendam. 

 
O Reitor, 

  



Despacho RT/C-102/2020 

ANEXO 

 
Enquadramento do Curso 

De acordo com o previsto no Regulamento Académico da Universidade do Minho (RAUM), o Curso de Preparação de 

Maiores de 23 para Acesso ao Ensino Superior (doravante designado por Curso) é um curso de formação pré-graduada 

que abrange os domínios da língua portuguesa (obrigatório) e disciplinas específicas exigidas no âmbito do concurso 

especial de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos. Estas últimas são fixadas anualmente, podem ser 

todas objeto de exame no âmbito do concurso, mas são oferecidas no âmbito do Curso de preparação apenas as que 

têm maior procura. 

A frequência e aprovação no Curso não garante aos seus estudantes a entrada na Universidade nem obriga esta a 

aceitá-los nos seus cursos de licenciatura e de mestrado integrado. No entanto, a aprovação no Curso dispensa os 

interessados em ingressar na UMinho através do concurso especial para maiores de 23 anos, no próprio ano em que 

obtêm aprovação no Curso, da realização da prova de língua portuguesa e da prova especifica, no âmbito do referido 

concurso.  

 

Objetivos do curso 

O Curso visa desenvolver e valorizar competências prévias de candidatos ao ensino superior, maiores de 23 anos, de 

modo a aumentar as suas possibilidades de ingressar neste nível de ensino e obter, pela primeira vez, um curso 

superior. 

 

Destinatários 

O Curso destina-se a candidatos que, completando 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que precede a 

candidatura ao ensino superior, cumulativamente: a) não possuam provas válidas para acesso ao ensino superior em 

2021/22 através do concurso nacional de acesso; b) não possuam um curso superior; c) pretendam ingressar num 

curso superior que exige provas diferentes das exigidas por aquele em que, eventualmente, estiveram anteriormente 

inscritos, sem o terem completado. 

 

Condições de funcionamento 

São oferecidas as disciplinas constantes do anexo 1, só podendo funcionar as disciplinas que tenham um mínimo de 

12 estudantes inscritos. 

Quando aplicável, recomenda-se que, na inscrição, o estudante indique duas disciplinas especificas, por ordem de 

prioridade, de modo a que, no caso de a disciplina da sua primeira preferência não ter condições para funcionar ou 

não ser possível criar mais uma turma, ser inscrito na disciplina de segunda preferência. 

Para escolha da disciplina especifica, os estudantes devem consultar os cursos que, no que depender da Universidade 

do Minho, terão vagas para o concurso especial para maiores de 23 anos, bem como as respetivas provas de ingresso, 

a exigir em 2021/22. 

Salvo casos excecionais, as turmas terão entre 25 e 30 estudantes. 

O curso funcionará em regime presencial, salvo se a situação sanitária decorrente do atual contexto pandémico o vier 

a impedir. 

 

Calendário e horário 

O curso funcionará, ininterruptamente, entre janeiro e junho de 2021, tendo com inicio na última semana de janeiro. 

O horário pós-laboral (18-22h), com quatro horas letivas de cada disciplina por semana, num total de 60 horas letivas 

por disciplina. 

Sempre que possível, o estudante terá dois dias de aulas, tendo em cada dia duas horas letivas de Linga Portuguesa 

e duas horas da disciplina especifica. 

Cada hora letiva inclui 50 minutos de aula e 10 minutos de intervalo.  

 

 



Avaliação e exames 

Haverá duas épocas de avaliação: normal e de recurso. 

A avaliação normal decorrerá em dois períodos, que terão lugar, previsivelmente, na 2ª metade de abril e na 2ª 

metade de maio, sendo todos os alunos da disciplina avaliados nas mesmas condições e com as mesmas provas, o 

que pode exigir que estas sejam realizadas ao sábado. 

Os exames de recurso, destinados a quem não tiver obtido aprovação na avaliação normal ou não tiver ficado satisfeito 

com a mesma, terão lugar na primeira metade de junho. 

 

Local de funcionamento 

No campus de Gualtar (em Braga) funcionarão todas as disciplinas.  

No campus de Azurém (em Guimarães) funcionarão as disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, podendo 

vir a funcionar outras se o interesse dos candidatos e a disponibilidade de recursos humanos da universidade o 

permitirem. 

 

Período de Inscrição 

As inscrições decorrem entre 15 e 21 de dezembro de 2020. 

 

Local de inscrição 

As inscrições são efetuadas por correio eletrónico, devendo toda a documentação ser remetida, exclusivamente, para 

o seguinte endereço: m23@usga.uminho.pt 

 

Taxas de inscrição 

Pela inscrição no curso é devida uma taxa, não reembolsável, de 26 euros, que inclui o seguro escolar. 

Validada a inscrição, é devida uma taxa de frequência do curso no valor de 450 euros, que pode ser paga em três 

prestações de 150 euros cada, até aos dias 15 de janeiro, 15 de março e 15 de maio. 

 

Anulação de inscrição 

A anulação da inscrição, com dispensa de pagamento de taxa de frequência, só é possível até ao dia 20 de janeiro. A 

partir dessa data a anulação da inscrição obriga ao pagamento da taxa de frequência. 

 

Disciplinas específicas a oferecer em 2020/21 

Aa disciplinas especificas a oferecer em 2020/21 no âmbito do Curso em apreço são as seguintes: 

 Biologia 

 Economia   

 Filosofia 

 Física 

 História  

 Inglês 

 Literatura Portuguesa 

 Matemática 

 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

 Química 

Contudo, para poder funcionar, uma dada disciplina terá que ter um mínimo de 12 estudantes inscritos. Nos casos 

em que esse número não for alcançado os interessados serão convidados a escolher outra disciplina. Caso não haja 

uma alternativa que lhes interesse e, por isso, não pretendam manter a inscrição, ser-lhes-á oportunamente devolvida 

a taxa de inscrição. 
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