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2 Salamanca ganha Campus
Internacional

O Instituto Politécnico de Castelo Branco tem disponíveis 32 cursos de
licenciatura para o Concurso Maiores de 23 anos. O prazo de inscrição
para as provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para

3 Editoras respeitam mais a ilustração

a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos decorre de 1
de Março a 22 de Abril.

4 Mestrados europeus

Para o presidente do IPCB, Carlos Maia, "a disponibilização de vagas

5 IPCB abre vagas

para este público ajuda a concretizar o compromisso do IPCB com a
aprendizagem ao longo da vida, uma vez que através destas provas
os candidatos, que não são possuidores da habilitação tradicional

6 Don DeLillo
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para aceder ao ensino superior, têm a possibilidade de demonstrar
que possuem capacidade para o frequentar, constituindo uma oportunidade para os maiores de 23
anos poderem obter uma qualificação de nível superior".
As inscrições podem ser feitas directamente em cada uma das escolas. Na página w eb do IPCB os
interessados poderão consultar todos os dados referentes ao Concurso Maiores de 23 anos,
nomeadamente informações sobre os conteúdos das provas a realizar e leituras recomendadas,

8 Ciência na Escola
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calendário e regulamento das provas.
A inscrição nas provas e a obtenção de uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores não
garantem a entrada no Ensino Superior. Todos os candidatos que obtiverem nota final igual ou
superior a 9,5 valores deverão candidatar-se aos Concursos Especiais dentro dos prazos a fixar pelo
Director Geral do Ensino Superior.
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