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O QUE TE ESPERA?!

REDE PEPER
O que é a REDE PEPER?
• promovida pelo Instituto Politécnico de Viseu e pelo Instituto Piaget
• constituída no dia 11 de novembro de 2019

Quem integra REDE PEPER?
• 2 instituições de ensino superior, 32 estabelecimentos de ensino e formação

instituições de ensino (18 agrupamentos de escolas, 11 escolas profissionais, 3
escolas secundárias) de 19 concelhos e as Comunidades Intermunicipais (CIM) de
Viseu Dão Lafões e do Douro.
Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

REDE PEPER
O que pretende a Rede PEPER?
• uma maior articulação entre os diversos agentes/entidades de educação/formação
• articular e construir percursos formativos que permitam alinhar os cursos
profissionais de nível 4 aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP),
licenciaturas e mestrados, garantindo aos alunos desses cursos o prosseguimento de
estudos e o aumento do número de alunos no ensino superior proveniente dos cursos

profissionais.

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

REDE PEPER
O que pretende a Rede PEPER?
• A divulgação da oferta formativa de nível superior, em complementaridade com a
oferta formativa de nível 4, no sentido de capacitar os jovens, jovens adultos e

desempregados, das oportunidades de prosseguimento de estudos, contrariando,
assim, a desertificação do interior, contribuindo para a fixação de jovens na região,
com competências técnicas e dinâmicas empreendedoras capazes de corresponder às
suas necessidades de desenvolvimento.

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

REDE PEPER
Quais são as vantagens de escolher o ensino profissional?
• Aprendizagem mais centrada na prática
• Adquirir uma qualificação profissional reconhecida (nível 4 europeu)
• Ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação profissional
• Possibilidade de ingressar no ensino superior através de um CTeSP (qualificação
profissional reconhecida - nível 5 europeu)
• Ingressar no mercado de trabalho com uma maior qualificação profissional
• Possibilidade de continuar no ensino
(Licenciatura/Mestrado… Doutoramento)

superior

num

percurso

formativo

NOTA 1: A escolha de um percurso formativo é estratégica no sentido de permitir uma continuidade coerente que
interligue os vários níveis de qualificação
Nota 2: Também é possível ingressar no ensino superior sem ser através de um CTeSP (ver outras formas de

ingresso – Concursos Especiais)
Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

RUMO AO ENSINO SUPERIOR

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
O ENSINO UNIVERSITÁRIO

O ENSINO POLITÉCNICO

Inclui as universidades, os institutos universitários e
outros estabelecimentos de ensino universitário

Compreende os institutos politécnicos e outros
estabelecimentos de ensino politécnico.

É ministrado em instituições públicas e privadas

É ministrado em instituições públicas e privadas

É orientado por uma constante perspetiva de
investigação e de criação do saber.

É orientado por uma perspetiva de
investigação aplicada e de desenvolvimento,
dirigido à compreensão e solução de
problemas concretos.

Visa assegurar uma sólida preparação
científica e cultural e proporcionar uma
formação técnica que habilite para o exercício
de atividades profissionais e culturais e
fomente as capacidades de conceção, de
inovação e de análise crítica.

Visa proporcionar uma sólida formação
cultural e técnica de nível superior,
desenvolver a capacidade de inovação e de
análise crítica e ministrar conhecimentos
científicos de índole teórica e prática e as suas
aplicações com vista ao exercício de
atividades profissionais

Os estabelecimentos de ensino superior privado obtêm reconhecimento prévio do Ministério com a tutela do Ensino Superior

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

CTeSP | O que são?
• Uma formação superior de curta duração, não conferente de grau, situada no nível 5
do Quadro Europeu de Qualificações

• Ciclos de estudos a serem ministrados no âmbito do Ensino Superior Politécnico

• Conferem um Diploma de Técnico Superior Profissional

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Como se organizam?
•

Possuem 3 componentes:
 Formação geral e científica
 Formação técnica
 Formação em contexto de trabalho

•

Duração de 2 anos dos quais o último semestre em contexto de trabalho
 Duração de um semestre
 Assegurada através de protocolos
 Envolvimento de entidades ou empresas da região de Viseu e Lamego e em
casos pontuais das regiões limítrofes

•

120 ECTS

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Condições de Acesso
• Titulares de curso de ensino secundário ou legalmente equivalente
• Aprovados em provas de maiores de 23 anos

• Titulares de:
- um diploma de especialização tecnológica (CET)
- diploma de técnico superior profissional

- grau de ensino superior

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Condições de Ingresso
• As condições de ingresso têm como referencial os conhecimentos e aptidões
correspondentes ao nível do ensino secundário na(s) área(s) relevante(s) para
cada curso.

• A verificação das condições de ingresso é efetuada por prova documental.
• Caso não reúnam os requisitos de ingresso, podem adquiri-los mediante
aprovação numa prova de ingresso (a realizar no Politécnico de Viseu ou no

Instituto Piaget/ESS) cujo referencial de conhecimentos e aptidões corresponda ao
nível do ensino secundário na(s) área(s) relevante(s) para cada curso.

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Condições de Ingresso
• Os estudantes que concluam os cursos de formação profissional de nível
secundário ou equivalente nas escolas e noutras entidades que integrem a rede
PEPER têm

prioridade na ocupação de até 50% das vagas que

sejam fixadas nos cursos técnicos superiores profissionais do Politécnico de
Viseu e do Instituto Piaget/ESS, para os quais reúnam as condições de ingresso.

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Ingresso nos CTeSP
• O ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais realiza-se através de um
concurso organizado pelo Politécnico de Viseu e pelo Instituto Piaget/ESS.
• Os prazos de candidatura, vagas, critérios de seleção, entre outros, serão

definidos em Edital a publicar nos sites das escolas.
• Pela inscrição nos cursos técnicos superiores profissionais é devida uma propina
anual (IPV).

• Os estudantes inscritos nos cursos técnicos superiores profissionais são
abrangidos pela ação social direta e indireta (bolsas

de estudo,

alojamento e alimentação), nos mesmos termos dos restantes
estudantes do ensino superior.
Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Acesso e Ingresso nas Licenciaturas
• O acesso e ingresso dos titulares de um diploma de TeSP é efetuado por concurso
especial de acesso (organizado pelo Politécnico de Viseu e pelo Instituto
Piaget/ESS).

• Para cada CTeSP do Politécnico de Viseu e do Instituto Piaget/ESS são indicadas as
Licenciaturas em que os titulares do respetivo diploma podem ingressar.

• Creditação na licenciatura da formação adquirida: até 60 ECTS

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CTeSP | Escola Superior Agrária
Agricultura Biológica

Gastronomia, Turismo e Bem-Estar
Produção Animal
Proteção Civil

Viticultura e Enologia
Cuidados Veterinários (sem abertura de vagas)
Sistemas de Informação Geográfica aplicados à Agricultura
(sem abertura de vagas)

Tecnologia Alimentar (sem abertura de vagas)
+ informações

Politécnico de Viseu

CTeSP | Escola Superior de Educação

Apoio à Infância
Atividades Educativas e Divulgação em Ciências
Produção nas Artes do Espetáculo

+ informações

Politécnico de Viseu

CTeSP | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Informática Industrial
Intervenção Social e Comunitária
Contabilidade e Fiscalidade para PME
Gestão Comercial e Vendas
Integração de Sistemas e Serviços de Telecomunicações
Assessoria e Comunicação Organizacional
Relações e Negócios Internacionais

Enoturismo
+ informações

Politécnico de Viseu

CTeSP | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Análises Laboratoriais
Automação e Energia
Desenho e Modelação Digital
Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis
Design e Tecnologia de Mobiliário
Eficiência Energética nos Edifícios
Energias Renováveis
Enoturismo
Gestão Comercial e Vendas

Gestão da Segurança no Trabalho e do Ambiente
Manutenção Industrial
Reabilitação e Conservação de Edifícios

Redes e Sistemas Informáticos
Tecnologia Automóvel
+ informações

Politécnico de Viseu

CTeSP | Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu

Exercício Físico e Saúde

Gerontologia
Serviço Familiar e Comunitário
Termalismo e Bem-Estar

+ informações

Instituto Piaget

PERCURSOS

SITE DA REDE PEPER

LICENCIATURAS | Escola Superior Agrária
Enfermagem Veterinária
Engenharia Agronómica - Ramo Fitotecnia
Engenharia Agronómica - Ramo Viticultura e Enologia

Engenharia Alimentar
Engenharia Zootécnica

+ informações

Politécnico de Viseu

LICENCIATURAS | Escola Superior de Educação
Artes da Performance Cultural
Artes Plásticas e Multimédia
Comunicação Social
Desporto e Atividade Física
Educação Básica
Educação Social
Publicidade e Relações Públicas
+ informações

Politécnico de Viseu

LICENCIATURAS | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Engenharia Informática e Telecomunicações
Gestão e Informática
Gestão Turística, Cultural e Patrimonial
Secretariado de Administração
Serviço Social
Serviço Social (regime pós-laboral)

+ informações

Politécnico de Viseu

LICENCIATURAS | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Contabilidade
Engenharia Civil
Engenharia do Ambiente
Engenharia Eletrotécnica
Engenharia Informática
Engenharia Mecânica
Gestão Industrial
Gestão de Empresas
Gestão de Empresas (Pós-laboral)

Marketing
Tecnologia e Design de Mobiliário
Tecnologias e Design de Multimédia
Turismo
+ informações

Politécnico de Viseu

LICENCIATURAS | Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu

Enfermagem
Fisioterapia
Psicologia

+ informações

Instituto Piaget

SITES QUE PODES CONSULTAR
GAES – Gabinete de Acesso ao Ensino Superior
Instituto Politécnico de Viseu
Av. Coronel José Maria Vale de Andrade
Campus Politécnico - 3504-510 VISEU

REDE PEPER

REDE PROVAS CENTRO

HTTP://PEPER.IPV.PT/REDEPRO/

HTTP://WWW.PROVASCENTRO.PT/

HTTPS://WWW.IPV.PT/GAES/

INSTITUTO PIAGET DE VISEU
Estrada do Alto do Gaio
3515-776 Galifonge
Lordosa – Viseu
Tel. Serviços Académicos - 232910100

INSTITUTO PIAGET DE VISEU ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
HTTPS://IPIAGET.ORG/ESCOLA-SUPERIOR-DE-SAUDE-VISEU/

HTTPS://IPIAGET.ORG/VISEU/

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Av. Coronel José Maria Vale
de Andrade - Campus Politécnico
3504-510 VISEU
HTTPS://WWW.IPV.PT/

PV SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
HTTPS://WWW.IPV.PT/SAS/

PV – Mobilidade de Estudantes
Mobilidade Erasmus+
(Espaço Europeu)
Programa Vasco da Gama
(Mobilidade entre Politécnicos)
HTTPS://WWW.IPV.PT/RI/ERASMUS.HTM

PV - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

PV - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

HTTPS://WWW.ESEV.IPV.PT/

HTTPS://WWW.ESAV.IPV.PT/

PV - ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
E GESTÃO DE LAMEGO

PV - ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA E GESTÃO DE VISEU

HTTP://WWW1.ESTGL.IPV.PT/

HTTP://WWW.ESTGV.IPV.PT/ESTGV/

Obrigado
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