PLANO CURRICULAR
1.º semestre Disciplinas obrigatórias
Fundamentos de Português I / Língua Portuguesa*
Metodologia de estudo
1.º semestre Disciplinas de opção
(2 UC's Fundamentos preparatórios de: )
Matemática I
Química
Geologia
Geometria Descritiva
2.º semestre Disciplinas obrigatórias
Fundamentos de Português II / Língua Portuguesa*
Pesquisa de Informação Científica
2.º semestre Disciplinas de opção
(2 UC's Fundamentos preparatórios de: )
Matemática II
Física
Biologia
Economia
UC do 1.º ano do 1.º ciclo de estudos à escolha

CANDIDATURAS

online através da plataforma SIIUE
https://siiue.uevora.pt/auth
até 8 de outubro 2019
MATRÍCULAS

CURSO PREPARATÓRIO
PARA O INGRESSO
NO ENSINO SUPERIOR

9 a 14 de outubro 2019
INÍCIO

14 de outubro 2019
DURAÇÃO

candidaturas abertas até

8 DE OUTUBRO DE 2019

2 Semestres
PROPINA

OUTUBRO 2019 A JUNHO 2020

500 €

COMISSÃO EXECUTIVA E DE ACOMPANHAMENTO

Prof.ª Marília Pires | marilia@uevora.pt
Prof.ª Margarida Figueiredo | mtf@uevora.pt
Prof. Miguel Sousa | mrsousa@uevora.pt
MAIS INFORMAÇÕES

EQUIVALÊNCIA À PROVA
ESPECÍFICA DE ACESSO DOS M23
À UNIVERSIDADE DE ÉVORA
CONSOLIDAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS
MÓDULO DE RESOLUÇÃO DE EXAMES

https://www.oferta.uevora.pt/cpies
*As UC's de Fundamentos de Português I e II são
obrigatórias para estudantes nacionais. Os estudantes
estrangeiros inscrevem-se, em alternativa, às UC
de Língua Portuguesa. No inicio do curso, os estudantes
internacionais submetem-se à avaliação de conhecimentos
de Português para aferirem qual dos 6 níveis A1, B1, C1, A2,
B2, C2 de Língua Portuguesa devem frequentar.

prepara O TEU FUTURO

CONTACTOS

tel 266 760 220
atendimento@sac.uevora.pt
https://www.oferta.uevora.pt/cpies

https://www.oferta.uevora.pt/cpies

prepara O TEU FUTURO

O Curso Preparatório para o Ingresso no Ensino Superior
(CPIES) é um curso preparatório que visa a consolidação
de conteúdos programáticos pré-universitários, com vista
à realização das provas específicas para o acesso ao Ensino
Superior. Com a duração de 1 ano letivo, permite
a aquisição de conhecimentos linguísticos e científicos
necessários ao ingresso nos cursos de graduação
de diferentes áreas, em qualquer Estabelecimento
de Ensino Superior.
Este curso, pensado e construído para abranger um leque
alargado de áreas, permite ao candidato escolher
as Unidades Curriculares (UC) específicas a frequentar,
com vista à realização dos exames de acesso do curso
a que se pretende candidatar.

PÚBLICO-ALVO

CALENDÁRIO

Estudantes do 12.º ano que queiram ingressar no Ensino
Superior no próximo ano letivo, em particular em cursos
onde pelo menos umas das disciplinas - Matemática, Física
e Química, Biologia e Geologia, Economia, Geometria
Descritiva - seja exigida como prova específica ou pertença
ao leque de disciplinas de formação básica;

De 14 de outubro 2019 a 5 de junho 2020

Estudantes que concluíram o 12.º ano, não ingressaram
no Ensino Superior e têm vocação para as Ciências Exatas
e/ou Ciências das Engenharias ou Ciências Sociais;
Estudantes M23 que pretendam ingressar no Ensino
Superior através do programa especial de acesso para maiores
de 23 anos;

É constituído por 8 UC semestrais, cujas metas a atingir
coincidem com o Programa e Metas Curriculares definidos
pelo IAVE, das quais o estudante escolhe quatro UC de
opção de acordo com as provas específicas da licenciatura
a que pretendem ingressar.

Estudantes do ensino profissional que pretendam
ingressar no Ensino Superior;

OBJETIVOS

Estudantes que pretendam realizar alguma(s) UC do curso,
de forma isolada.

Ajudar o estudante 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 estudante uma cultura e conhecimento de alguns
tópicos de nível superior que o coloque numa posição
vantajosa para a realização das provas de acesso ao Ensino
Superior;

Estudantes internacionais que pretendam candidatar-se
ao concurso de estudantes internacionais e melhorar
as suas competências na língua portuguesa.

FUNCIONAMENTO
Este curso funcionará de 2ª a 6ª feira, em horário
pós-laboral.

METODOLOGIAS
Aulas de exposição e explicação da matéria teórica; aulas
de resolução de exercícios típicos; trabalhos de casa com
o objetivo de diagnosticar dificuldades individuais
de certas partes da matéria abordada; esclarecimento
de dúvidas. Serão utilizadas ferramentas disponíveis
na plataforma Moodle que podem ser do tipo multimédia
com recurso a vídeos, applets, ficheiros, quizes.
AVALIAÇÃO
Só estão sujeitos a avaliação os estudantes com frequência
de pelo menos 70% das aulas.
Para obter aprovação no CPIES o estudante deverá ter
aprovação em 4 UC obrigatórias e no mínimo em 4 UC
optativas.
ISENÇÃO DE PROVAS
Os estudantes que pretendam candidatar-se ao Ensino
Superior através do programa especial de acesso para
maiores de 23 anos, podem pedir isenção da(s) prova(s)
específica(s) de acesso à Universidade de Évora, mediante
a aprovação na(s) UC do curso correspondente(s).
Este curso será objeto de certificação

Permitir o contacto do estudante com a comunidade
universitária e científica.
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https://www.oferta.uevora.pt/cpies
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