
 
 

 

 

 
 
 

CURSO PREPARATÓRIO DE LONGA DURAÇAO 

 DA PROVA DE BIOLOGIA DO POLITÉCNICO DO PORTO 

 

 

O Curso Preparatório de Biologia, tem o objetivo de facilitar a integração de candidatos Maiores de 23 anos nos cursos do 

P.PORTO, que tenham como prova específica a Biologia. Visa também colmatar défices de conhecimentos básicos na área 

da Biologia. 

No curso são lecionados conteúdos relativos à organização do corpo humano, desde o nível químico até ao nível dos 

sistemas de órgãos. São também estudados temas da Biologia geral, e da estrutura e funções dos sistemas do corpo 

humano. O programa do curso corresponde ao programa da Prova Específica de Biologia. 

Os candidatos à frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos que realizem com aproveitamento o curso de 

preparação de longa duração de Biologia ministrado na Escola Superior de Saúde do P.PORTO, são dispensados de realizar 

a respetiva prova específica. 

Esta formação encontra-se regulamentada pelo Despacho P.PORTO/P-006/2019, Regulamento das provas especialmente 

adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. 

Este curso tem como objetivos gerais: 

− Facilitar a futura integração dos candidatos num curso do ensino superior 

− Criar uma alternativa à realização da prova específica de acesso em momento único  

− Colmatar défices de conhecimentos básicos na área da Biologia 

 

1. Calendário 

O curso tem a duração de 80 horas, em regime pós-laboral, em sistema misto presencial/on-line, neste ano letivo de acordo 

com os constrangimentos que possam decorrer da situação de pandemia. 
 

As aulas decorrerão: 

− 05 de fevereiro a 21 de março – quartas feiras das 20-22h e sábados 9-13h 

− 22 março a 30 abril - segundas e quartas feiras das 20-22h e sábados das 9-13h. 

Após o início das aulas poderão ocorrer ajustes no dia e hora das aulas, de acordo com a disponibilidade dos participantes e 

do docente. 

2. Avaliação 

A avaliação do curso é feita através de duas provas escritas, com igual valor ponderal. A classificação das provas escritas é 

expressa na escala 0-20, arredondada à décima. É realizada uma única chamada para cada prova escrita. 

A obtenção de aproveitamento no curso implica a obtenção de classificação mínima de 9,5 valores na média final das duas 

provas escritas.  
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A nota mínima fixada em provas e a fórmula de cálculo da classificação final constam do Edital de abertura de inscrições 

para realização das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior 

dos maiores de 23 anos, no P.PORTO. 
 

3. Condições de acesso 

Podem candidatar-se ao acesso ao curso: 

− Candidatos aos cursos do P.PORTO com Prova Específica de Biologia- Provas M23 

− Estudantes do ensino superior com défices de formação de base na área da Biologia 

− Detentores de currículo que seja reconhecido como atestando a capacidade para a realização deste curso 

 

4. Período de candidaturas: De 22 a 29 de janeiro de 2021 

 

5. Informação relativa à instrução do processo de candidatura: 

 

Os candidatos deverão fazer a sua pré-inscrição:  
 

− Através do correio eletrónico: cursobiologiam23@ess.ipp.pt 

− É necessário o preenchimento e entrega do formulário de pré-inscrição (disponível em www.ess.ipp.pt)  

− O valor da propina do curso é de 500€.  

− Pagamento de 60% da propina no momento da inscrição e 40% até 20 março de 2021, antes da realização do 

primeiro teste de avaliação. Após este dia são aplicadas as taxas de incumprimento em vigor.  

6. Seleção 

A seleção e seriação dos candidatos é efetuada por ordem de inscrição. 

 
No caso de desistência ou anulação de matrícula/inscrição, aplicar-se-á o disposto no Regulamento Geral de Matrículas e 

Inscrições do P. PORTO (disponível no site da ESS). 

 

Porto, 22 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

Professora Doutora Cristina Prudêncio 

[Professora Coordenadora Principal] 

Presidente 

 

 

                                                                                              

 

mailto:cursobiologiam23@ess.ipp.pt

		2021-01-25T19:09:24+0000
	MARIA CRISTINA PRUDÊNCIO PEREIRA SOARES




