CURSO
PREPARATÓRIO
O Curso Preparatório é um programa
de estudos destinado a todos os estudantes internacionais, estrangeiros e
com dupla nacionalidade que tem
como objetivos:
a) Preparar os estudantes Internacionais
para as provas de verificação de qualificação académica específica, previstas
no Estatuto do Estudante Internacional
e na aplicável regulamentação interna;
b) Preparar os estudantes estrangeiros
e com dupla nacionalidade para a
realização das provas de ingresso
(exames nacionais), no âmbito do
regime geral de acesso ao ensino superior;
c) Promover a integração académica e
social dos estudantes candidatos ao
concurso especial de acesso e ingresso
no âmbito do Estatuto do Estudante
Internacional.
A QUEM
SE DESTINA?
a) A estudantes internacionais que
pretendem inscrever-se no curso de
integração e preparação para realização
das provas de verificação de qualificação académica específica, com vista ao
acesso e ingresso como estudantes do
ensino superior português;
b) A estudantes estrangeiros e com
dupla nacionalidade que pretendem
inscrever-se no curso de integração e
preparação para realização das provas
de ingresso (exames nacionais), com
vista ao acesso e ingresso como estudantes do ensino superior português

QUAIS AS DISCIPLINAS
QUE INTEGRAM
O CURSO E COMO
ME POSSO INSCREVER?
1. Os estudantes inscrevem-se, obrigatoriamente, com vista à preparação
para as provas de verificação de qualificação académica específica ou para
as provas de ingresso no ensino superior português, em 4 disciplinas (2
obrigatórias e 2 a escolher pelos estudantes consoante as provas ou
conjunto de provas para o ingresso no
curso de Ensino Superior em que se
pretendem inscrever posteriormente)
numa das seguintes áreas/disciplinas:
Disciplinas Obrigatórias:
a. Português
b. Cultura Portuguesa
Disciplinas de escolha (2 disciplinas a
escolher pelo estudante consoante o
curso que pretende frequentar posteriormente)
a. Ciências e Tecnologias e Economia.
- Economia - Matemática; Física e
Química; Biologia e Geologia
b. Humanidades e Artes:
-Matemática Aplicada às Ciências
Sociais; História; Geometria Descritiva

POSSO FREQUENTAR
ALGUMAS UNIDADES
CURRICULARES, AVULSO,
DE UM CURSO SUPERIOR
DA UNVIERSIDADE?
1. Os estudantes inscritos no “Curso
Preparatório” podem por sua decisão e
iniciativa própria inscrever-se, e frequentar como alunos externos, a unidades
curriculares avulsas de curso de licenciatura ou mestrado integrado da ULHTUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
2. A escolhas das unidades curriculares é
acompanhada e orientada pelos serviços competentes da ULHT- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
COMO FUNCIONA?
1. O Curso Preparatório tem uma carga
horária total de 100 horas por disciplina,
distribuída por 6 meses, e é cumprido
em calendário/horário.
2. As unidades curriculares avulsas
funcionam no calendário/horário definidos pelas Unidades Orgânicas que
integram os respetivos 1ºs ciclos de
estudos ou mestrados integrados.
3. O número mínimo de estudantes que
suportam o funcionamento das disciplinas do programa preparatório é de 12.

QUANDO SE PODE
CANDIDATAR?
CANDIDATURA
2 de novembro 2018 a 4 de janeiro 2019
INÍCIO DO CURSO
07 de janeiro de 2019
COMO ME POSSO
INSCREVER E QUAL
A DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA?
A inscrição é realizada on-line em
www.ulusofona.pt/acesso;
a) Boletim de inscrição devidamente
preenchido;
b) Documento comprovativo de habilitação de acesso ao ensino superior no
país de origem, quando se trata de
estudantes internacionais;
d) Documento de identificação pessoal
- cartão de cidadão, passaporte ou de
outro documento legalmente equivalente
TAXAS
E MENSALIDADES
Propinas e Emolumentos
Inscrição

170€

Seguro

40€

Propinas

300€ mensais x 7 meses = 2100€

Disciplina 75€ mensais x 7 meses
extra
(por cada disciplina extra)

7. Os estudantes que se inscrevam em
unidades curriculares avulso de licenciatura ou mestrado integrado pagam os
valores constantes no preçário em vigor
na ULHT para unidades curriculares
BENEFÍCIOS
Os estudantes inscritos no “Curso
Preparatório” que no ano subsequente
à respetiva inscrição reúnam condições
que lhes permitam inscrever-se como
alunos do ensino superior em cursos
ministrados na ULHT-Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias beneficiam, apenas no ano em
causa, de um desconto de 15% nas
propinas fixadas pela entidade instituidora da ULHT-Universidade Lusófona
deHumanidades e Tecnologias para o
respetivo curso (licenciatura ou mestrado integrado).

Para informação mais detalhada
e respetivos dispositivos legais consulte o link:

https://www.ulusofona.pt/curso-preparatorio-para-internacionais
217 515 500
963 640 100
Linha direta
para o teu futuro @ info@ulusofona.pt @u.lusofona.pt

www.ulusofona.pt

