UNIVERSIDADE DOS AÇORES
REITORIA
Edital N.º 3/2019
A Universidade dos Açores faz saber que decorrem de 1 de fevereiro a 18 de março de 2019 as
inscrições nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade dos maiores de 23
anos para frequentar a Universidade dos Açores no ano de 2019-2020.
As inscrições realizam-se através de formulário próprio disponível em http://servicosonline.uac.pt.
Condições de Acesso
Podem inscrever-se para a realização das provas os candidatos que satisfaçam, cumulativamente, as
seguintes condições:
a) Tenham completado 23 anos de idade até ao dia 31 de dezembro de 2018;
b) Não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior.
Calendarização
Inscrição nas provas — de 1 de fevereiro a 18 de março;
Realização das provas escritas de disciplina específica de Biologia e Geologia; Desenho; Economia;
História; Língua Portuguesa; Matemática nos três polos — 24 de abril;
Realização das provas escritas de disciplina específica de Matemática para Educação Básica nos três
polos — 26 de abril;
Realização das provas de entrevista — de 29 de abril a 10 de maio;
Divulgação dos resultados no portal da Universidade dos Açores — 28 de maio.
Informação acerca das provas
A informação acerca das provas está disponível em http://novoportal.uac.pt/pt-pt/ensino-acesso23
Regulamento

Estas provas regem-se pelo Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar
a capacidade dos maiores de 23 anos para frequentar a Universidade dos Açores, publicado no Diário
da República, 2.ª série, de 23 de março de 2015, alterado pelo Despacho n.º 5668/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho, e pelo Despacho n.º 11248/2017, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 22 de dezembro.
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