http://peper.ipv.pt/redepro/

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

PERCURSOS

SITE DA REDE PEPER

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior
IPV
Concurso Institucional de Acesso ao
Ensino Superior
IPiaget
Concurso Especial para Diplomados
de Vias Profissionalizantes
IPV

Concurso Especial para Diplomados
de Vias Profissionalizantes
IPiaget

CTeSP
Cursos Técnicos Superiores
Profissionais
IPV

CTeSP
Cursos Técnicos Superiores
Profissionais
IPiaget

• Titular de curso de ensino secundário, ou
habilitação legalmente equivalente

• Cursos profissionais;
• Cursos de aprendizagem;
• Cursos de educação e formação para
jovens;
• Cursos de âmbito setorial da rede de
escolas de Turismo de Portugal;
• Cursos artísticos especializados;
• Outros…

• 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),
- um diploma de técnico superior
profissional ou
- grau de ensino superior

• Provas ingresso c/ nota mínima exigida
• Pré-requisitos exigidos
• Nota mínima de candidatura exigida

DGES

• Provas ingresso c/ nota mínima exigida
• Pré-requisitos exigidos
• Nota mínima de candidatura exigida

Concurso Institucional
(Piaget)

• Realização das provas teóricas ou práticas de avaliação dos

conhecimentos e competências
• Satisfazer os pré-requisitos exigidos para o curso a que se

Rede Provas Centro

candidatam (caso existam)
• Realização das provas teóricas ou práticas de avaliação dos

conhecimentos e competências
• Satisfazer os pré-requisitos exigidos para o curso a que se

Provas Institucionais

candidatam (caso existam)
• Referencial os conhecimentos e aptidões correspondentes

ao nível do ensino secundário na(s) área(s) relevante(s) para
Prova de ingresso
cada curso.
(a realizar no IPV).
• Caso não reúnam os requisitos de ingresso, podem adquirilos mediante aprovação numa prova de ingresso
• Referencial os conhecimentos e aptidões correspondentes

ao nível do ensino secundário na(s) área(s) relevante(s) para
Prova de ingresso
cada curso.
(a realizar no IPiaget/ESS).
• Caso não reúnam os requisitos de ingresso, podem adquirilos mediante aprovação numa prova de ingresso

- O acesso e ingresso dos titulares de um diploma de CTeSP é efetuado por concurso especial de acesso (organizado pelo IPV e pelo Instituto Piaget/ESS).
- Para cada CTeSP do IPV 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

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
QUEM PODE CANDIDATAR-SE
• Titular de curso de ensino secundário, ou habilitação legalmente equivalente
• Provas ingresso c/ nota mínima exigida
• Pré-requisitos exigidos
• Nota mínima de candidatura exigida

Politécnico de Viseu

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
CANDIDATURA ONLINE E DOCUMENTOS
• Ficha ENES

• Bilhete Identidade ou Cartão Cidadão
• Senha Acesso
• Ficha Pré-Requisitos com código de ativação, se exigido.

• Pedir no site da DGES (www.dges.gov.pt), imprimir recibo e assinar se for
maior. Até maio, entregar na escola secundária para validação. Depois, pode
entregar num GAES. Pedida enquanto houver concurso e é válida para todas
as fases.
Politécnico de Viseu

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
PRÉ-REQUISITOS
Se exigem provas de aptidão física, funcional ou vocacional, são certificadas
por Ficha de Pré-Requisitos. Possui código de ativação, que é obrigatoriamente
indicado no formulário de candidatura. Os de comprovação documental
(Atestados e ou/Declarações) são entregues no ato da matrícula.

CONTINGENTES ESPECIAIS – (1ª E 2ª FASES)
• Candidatos oriundos da Madeira e dos Açores (3,5% só 1ª Fase)
• Emigrantes Portugueses e Familiares (7% só 1ª Fase)

• Militares em Regime de Contrato (2,5% só 1ª Fase)
• Candidatos com Deficiência (4% 1ª Fase e 2% 2º Fase)
Candidatos têm que fazer upload de todos os documentos comprovativos na plataforma
de candidatura.
Politécnico de Viseu

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
PREFERÊNCIAS REGIONAIS
Apenas na 1ª Fase e só no Ensino Politécnico.
Quem concluiu o 11º e 12º ano em estabelecimento situado na área de influência da
instituição de candidatura.
Comprovação na Ficha ENES, através de código de ativação a indicar no formulário de
candidatura.
Tem que ser indicada na 1ª opção e seguintes, sem interrupção.

PREFERÊNCIAS HABILITACIONAIS
Apenas na 1ª fase e só no Ensino Politécnico e podem delas beneficiar candidatos de
diversos cursos do secundário.

Politécnico de Viseu

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
RECIBO, ALTERAÇÃO E ANULAÇÃO DA CANDIDATURA
• Recibo é o comprovativo da candidatura.
O candidato pode alterar a candidatura as vezes que quiser pois é válida apenas a última.
Se após reclamação de um exame houver alteração da classificação, tem até três úteis
para alterar as opções de candidatura ou candidatar-se.
• Alteração de opções de candidatura – Novo formulário + Nova Ficha Enes com novo código
de ativação.
• Alteração de nota – É atualizada pela DGES - escola secundária transfere ficheiros
informáticos.
• Anulação da candidatura – até ao final do prazo, no próprio formulário online.

COLOCAÇÕES, RESULTADOS FINAIS E DIVULGAÇÃO
Colocação é feita por ordem decrescente das preferências indicadas. Resultados finais e
colocações divulgados no site da DGES, que também notifica candidatos, via e-mail.

Politécnico de Viseu

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
RECLAMAÇÕES
Apresentadas no prazo de 5 dias úteis após divulgação dos resultados.
Impresso próprio, disponível no site da DGES. Pode ser entregue num GAES ou
remetida por correio registado.
COLOCAÇÕES, RESULTADOS FINAIS E DIVULGAÇÃO
Se colocados numa determinada fase de candidatura concorrem à seguinte e
voltam a obter colocação, é automaticamente anulada a colocação anterior, e a
matrícula. O estabelecimento onde foi primeiramente colocado envia toda
documentação ao estabelecimento onde foi posteriormente colocado. De igual
modo remete a importância já recebida a título de propina de inscrição.

Politécnico de Viseu

CONCURSO INSTITUCIONAL DE ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR - INSTITUTO PIAGET
QUEM SE PODE CANDIDATAR:
• Titular de curso de ensino secundário, ou habilitação legalmente equivalente

• Provas ingresso c/ nota mínima exigida
• Nota mínima de candidatura exigida
CANDIDATURAS:
A candidatura é efetuada nos Serviços Académicos (SA) ou no portal das
candidaturas online, através do preenchimento do boletim de candidatura,
sendo devido o pagamento do respetivo emolumento, de acordo com o
Regulamento Financeiro.
Existem várias fases de Candidaturas. A 1ª fase inicia-se a meados de julho.
Instituto Piaget

CONCURSO INSTITUCIONAL DE ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR - INSTITUTO PIAGET
CANDIDATURA E DOCUMENTOS:
• Fotocópia autorizada do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou indicação do
número de identificação*, ou do passaporte com respetivo visto de estudo* ou,
quando aplicável, do atestado de residência temporário ou permanente*;
• Fotocópia autorizada do n.º de contribuinte/Cartão de Cidadão ou indicação do
número de identificação fiscal*;
• Ficha ENES;
• Certificado de habilitações;
• Duas fotografias (a cores);
• Boletim de vacinas;
• Fotocópia autorizada do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do Encarregado
de Educação, se o candidato for menor de idade;
• Procuração, se a candidatura não for apresentada pelo próprio.
Instituto Piaget

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

QUEM PODE CANDIDATAR-SE
Os titulares de:
• Cursos profissionais e cursos científico-tecnológicos/cursos com planos próprios;
• Cursos de aprendizagem;
• Cursos de educação e formação para jovens;
• Cursos de âmbito setorial da rede de escolas de Turismo de Portugal, I.P.;
• Cursos artísticos especializados;
• Cursos de formação profissional no âmbito do Programa Formativo de Inserção de
Jovens da Região Autónoma dos Açores;
• Cursos artísticos especializados de nível secundário na área da música;
• Cursos dos Estados-Membros de União Europeia, legalmente equivalentes ao ensino
secundário português, conferentes de dupla certificação, escolar e profissional, e
conferentes do nível 4 de qualificações do Quadro Europeu de Qualificações;
• Outros cursos não portugueses, legalmente equivalentes ao ensino secundário
português, conferentes de dupla certificação, escolar e profissionais – têm que ter
nacionalidade portuguesa.
Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

CONDIÇÕES GERAIS DE CANDIDATURA
• Fazer prova de capacidade para a frequência do ensino superior através da
aprovação nas provas teóricas ou práticas de avaliação dos conhecimentos e
competências consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão no ciclo
de estudos a que se candidata – REALIZADAS NAS INSTITUIÇÕES ENSINO
SUPERIOR;
• Não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional
• Ter nacionalidade portuguesa
• Satisfazer os pré-requisitos exigidos para o curso a que se candidatam

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CANDIDATURA
• Nota mínima de 95 pontos (escala de 0 a 200):
 Na classificação final do respetivo curso
 Nas provas teóricas ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências a realizar
nas Instituições de Ensino Superior
 Numa das seguintes provas:

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

LICENCIATURAS A QUE PODEM ACEDER

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

LICENCIATURAS A QUE PODEM ACEDER

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

LICENCIATURAS A QUE PODEM ACEDER

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

LICENCIATURAS A QUE PODEM ACEDER

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

LICENCIATURAS A QUE PODEM ACEDER

Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

A seriação é baseada na classificação final de candidatura (escala de 0 a 200),
calculada pela seguinte fórmula:
CF = 0,5 x CFC + 0,2 x PAF + 0,3 x PI
CF = classificação final de candidatura
CFC = classificação final do curso

PAF = classificação obtida pelo estudante nas provas de aptidão (ex: PAP)
PI = classificação final obtida pelo estudante nas provas de ingresso (provas IES)
Politécnico de Viseu/Instituto Piaget

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

REDES EXISTENTES
REDENORTE
• Instituto Politécnico de Bragança
• Instituto Politécnico do Cávado e Ave
• Instituto Politécnico do Porto
• Instituto Politécnico de Viana do Castelo
• Universidade de Trás-os-Montes
Rede Provas Centro
• Instituto Politécnico de Castelo Branco
• Instituto Politécnico de Coimbra
• Instituto Politécnico da Guarda
• Instituto Politécnico de Leiria
• Instituto Politécnico de Tomar
• Instituto Politécnico de Viseu

Rede Sul e Ilhas
• Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril
• Escola Superior Náutica Infante D.
Henrique
• Instituto Politécnico de Beja
• Instituto Politécnico de Santarém
• Instituto Politécnico de Setúbal
• Instituto Politécnico de Portalegre
• Universidade do Algarve
• Universidade dos Açores
• Universidade de Évora

Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

PROVAS DE INGRESSO
• Componente Geral (30 min) + Biologia (60 min)
• Componente Geral (30 min) + Economia (60 min)
• Componente Geral (30 min) + História da Cultura e das Artes (60 min)
• Componente Geral (30 min) + Matemática (60 min)

• Componente Geral (30 min) + Português (60 min)
Os alunos que fizerem as provas estipuladas por cada uma das redes existentes
concorrem às instituições que as integram. As provas são válidas para todas as
instituições de cada uma das redes.
As provas a realizar dependem dos cursos de licenciatura a que podem aceder.
Consultar informação
http://www.provascentro.pt/

Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

CANDIDATURA
• Online, através da plataforma de DGES, com três opções de candidatura – PRECISA DE
SOLICITAR SENHA DE ACESSO, através da página da DGES;

• Preenchimento integral do formulário e envio (upload) para a plataforma da
totalidade dos documentos:
 Comprovativo da titularidade de curso de nível secundário português, com a
classificação;
 Comprovativo das classificações obtidas nas provas estipuladas pelas instituições
de ensino superior;
 Comprovativo dos pré-requisitos, se exigidos (Ficha de Pré-requisitos e/ou
documento de comprovação documental – atestados e/ou auto declarações);
 Curso secundário não português - Comprovativo da titularidade com classificação
e classificações obtidas nas provas finais homólogas para conclusão do curso, em
substituição das provas exigidas pelos cursos e certificado de equivalências ao
ensino secundário português;
Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

CANDIDATURA
• Preenchimento integral do formulário e envio (upload) para a plataforma da
totalidade dos documentos:
 Comprovativo das classificações obtidas numa das seguintes provas:

Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

PRIORIDADES DE COLOCAÇÃO
• Portadores de Deficiência – Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, com
incapacidade igual ou superior a 60%

• Influência Regional (REDE PEPER) - comprovativo de inscrição, emitido pelo
estabelecimento de ensino secundário em que esteve matriculado no ano de
conclusão do curso e no ano precedente (11º e 12º ano)

Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Politécnico de Viseu

COLOCAÇÕES
• Os candidatos admitidos, seriados pelas instituições de ensino superior às
quais concorrem, são colocados segundo a ordenação da lista de
ordenação final, até ao número de vagas disponíveis.
• Quando os candidatos colocados não concretizarem a respetiva matrícula
e inscrição, os candidatos admitidos mas não colocados são colocados nas
vagas não ocupadas, sendo a colocação feita sequencialmente em função
da lista de ordenação final. A decisão de exclusão deve ser fundamentada.
• As instituições de ensino superior é que divulgam as listas de candidatos
admitidos/colocados nos seus cursos.

• O resultado final é publicado e mantido no site da DGES até ao dia 31 de
dezembro do ano em curso.
Politécnico de Viseu

CONCURSO VIAS PROFISSIONALIZANTES
CONCURSO ESPECIAL PARA DIPLOMADOS DE VIAS PROFISSIONALIZANTES – Instituto Piaget

INSCRIÇÃO NAS PROVAS
A inscrição nas provas é efetuada nos Serviços Académicos (SA) ou no portal das
candidaturas online, através do preenchimento do boletim de candidatura, sendo
devido o pagamento do respetivo emolumento, de acordo com o Regulamento
Financeiro.

INFORMAÇÃO SOBRE AS PROVAS NOS SERVIÇOS ACADÉMICOS
VÁRIAS FASES DO CONCURSO – CONCURSO INSTITUCIONAL
VAGAS PARA AS LICENCIATURAS DE:

• Fisioterapia
• Enfermagem
Instituto Piaget

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

MESTRADOS | Escola Superior Agrária

Qualidade e Tecnologia Alimentar
Tecnologias da Produção Animal
Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia

+ informações

Politécnico de Viseu

MESTRADOS | Escola Superior de Educação
Comunicação Aplicada
Educação Especial, Área de Especialização Domínio Cognitivo e Motor

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico
Ensino da Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no
2.º Ciclo do Ensino Básico
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia
de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico

Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco
+ informações

Politécnico de Viseu

MESTRADOS | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

Gestão de Organizações Sociais
Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local

+ informações

Politécnico de Viseu

MESTRADOS | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Engenharia de Construção e Reabilitação
Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação Industrial
Engenharia Informática - Sistemas de Informação
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
Finanças Empresariais
Gestão Turística
Marketing

Tecnologias Ambientais
+ informações

Politécnico de Viseu

MESTRADOS | Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu

+ 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
Paulo Costeira

Ana Caldeira
GAES 232480751 | peper@sc.ipv.pt
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