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EDITAL 
 

Curso Breve de Preparação para o Exame de Biologia do Concurso de  

Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos 

 

Edição 2021 

(Alteração – abertura de 2ª fase; alteração do inicio das aulas e cronograma) 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de fevereiro, do Decreto-Lei nº 74/2006, 

de 24 de março e sucessivas alterações, e demais legislação aplicável. No cumprimento 

do Regulamento de Cursos não Conferentes de Grau do Instituto Politécnico de Coimbra 

- Despacho n.º 5051/2017 de 6 de junho, publicado na 2ª Série do Diário da República, 

n.º 109, faz-se saber que está aberto concurso de acesso ao Curso Breve de 

Preparação para o Exame de Biologia do Concurso de Acesso ao Ensino Superior para 

Maiores de 23 anos, enquadrado de acordo com o estabelecido na alínea d) do artigo 

1º do mesmo regulamento, o qual se rege pelas seguintes disposições: 

 

1. O Curso Breve de Preparação de Biologia para as Provas M23 tem como objetivo 

preparar os interessados na realização da Provas Especialmente Adequadas 

Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra dos Maiores 23 anos (Provas 

M23), promovendo a revisão e/ou atualização dos conhecimentos de Biologia. 

 

  O curso é facultativo, não sendo obrigatório frequentá-lo para realizar as Provas M23. 

 

  Área científica predominante: Biologia e Bioquímica, com a classificação CNAEF 421. 

 

  O Curso de preparação para o exame de Biologia está organizado em 3 blocos, 

perfazendo um total de 34 horas, exclusivamente em ensino à distância (Elearning). 
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  Aos estudantes que frequentem o curso apenas poderá ser emitido certificado de 

participação, não havendo lugar à atribuição de diploma. 

 

2.  O programa é composto das matérias constantes no anexo ao presente edital. 

 

3. Podem candidatar-se/inscrever-se no Curso de Preparação de Biologia todos os 

indivíduos que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de dezembro de 2020. 

 

4. Os candidatos que reúnam as condições expressas no número anterior são seriados 

de acordo a ordem decrescente da finalização da candidatura, ou seja, a data e 

hora do pagamento do respetivo emolumento. 

 

5. As candidaturas devem ser submetidas através https://inforestudante.ipc.pt/, 

acompanhado da digitalização (em formato pdf) do "Cartão de Cidadão" ou 

Passaporte (terá de escrever no documento que a entrega apenas se destina para confirmação de 

informação e emissão de certidões no ESTeSC). 

No final do processo o candidato deverá imprimir/visualizar o pagamento dos 

emolumentos associados à sua candidatura e o comprovativo da sua candidatura. 

A candidatura só será válida após o pagamento da taxa de candidatura até ao ultimo 

dia de candidatura. 

 

6. Os prazos são os seguintes: 

- Candidatura: até 14 de fevereiro de 2021; 

- Afixação da lista de candidatos admitidos e seriada: até 15 fevereiro de 2021; 

- Reclamações: até 17 de fevereiro de 2021; 

- Decisão sobre reclamações/lista final seriada de colocação: até 19 de fevereiro de 

2021; 
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- Matrícula e inscrição (exclusivamente on-line): 20 a 22 de fevereiro de 2021; 

 

2ª Fase 

- Candidatura: até 14 de março de 2021; 

- Afixação da lista de candidatos admitidos e seriada: até 15 março de 2021; 

- Reclamações: até 16 de março de 2021; 

- Decisão sobre reclamações/lista final seriada de colocação: até 17 de março de 

2021; 

- Matrícula e inscrição (exclusivamente on-line): 18 e 19 de março de 2021; 

 

 

7. Fixa-se em 50 o número de vagas colocadas a concurso. 

 

8. O Curso funcionará com um número mínimo de 15 alunos. Em caso de não existir o 

número mínimo de alunos para a abertura do curso serão devolvidos os 

emolumentos a todos os alunos que tenham efetivado a inscrição. 

 

9. O Curso tem início a 22 de março de 2021 e termina a 03 de maio de 2021, será 

ministrado em sessões de 2 horas / 3 vezes por semana às segundas, quartas e 

sexta-feiras, em regime pós-laboral (18.30h – 20.30h), on-line, a funcionar de 

acordo com o cronograma a ser aprovado pela Presidência da ESTeSC. 

 

10. São devidos os seguintes emolumentos e propinas: 

 

Taxa de candidatura:   0,00€ 

Taxa de inscrição:        75,00€ 

Propina:                        25,00€ 
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11. O Curso não tem avaliação. 

 

12. No final do curso será emitido um certificado de participação no Curso Breve de 

Preparação para o Exame de Biologia do Concurso de Acesso ao Ensino Superior 

para Maiores de 23 anos. 

  Depois de concluir o Curso deverão ser seguidas as indicações sobre a candidatura 

às Provas M23 constantes da página web da ESTeSC. 

 

13. Júri:  

Presidente: Célia Margarida Alcobia Gomes (Coordenadora do Curso) 

Vogal:  Isabel Maria Aguilar Cabral Andrade Ramalho 

Vogal:  Filipe Miguel Borges Amaral 

 

14. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão decididos pelo Presidente 

da ESTeSC, ouvida a Coordenação do Curso. 

 
Coimbra, 22 de fevereiro de 2021. 
 
O Vice-Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 
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Anexo  

 
 

PROGRAMA: 

1. A Célula 
2. Fermentação e respiração aeróbia. 
3. Sistema de transporte em animais. 
4. Regulação nervosa e hormonal em animais. 
5. Crescimento e renovação celular. 
6. Reprodução Humana. 
7. Património genético 
8. Sistema imunitário 
9. Produção de Alimentos e Sustentabilidade 

 

 

Corpo docente: 

Bloco 1 – João Miguel Caldeira de Oliveira 

Bloco 2 e 3 – Domingos Adão Pereira Mendes 

 


		2021-02-23T18:47:29+0000
	ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES CARVALHO DOS SANTOS




