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UNIVERSIDADE da MADEIRA

ASSUNTO: Curso livre de Matemática Básica

Avisam-se os interessados da abertura de inscrições ao curso livre de
Matemática Básica, para preparação para as provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores
de23, a decorrer na Universidade da Madeira, no ano letivo 2OL9/20.
Prazo de inscricão:

Local de inscricão: Gabinete de Apoio ao Estudante (segunda a sexta-feira:
th30m-17h30m, exceto na quarta- feira: th30m-14h e 15h30m-17h30m)
Campus Universitário da Penteada, piso 0
(apresentação do cartão de cidadão ou bilhete de identidade)

lnício e conclusão das aulas:

Mais informacões:
Gabinete de Apoio ao Estudante
Te l. : (+35 U 2917 0527 0 / e-ma i I : a po io. estu d a nte @ m a i l. u ma. pt
Funchal e UMa, L7 de fevereiro de 2020

O Responsável pela Unidade de Assuntos Académicos

(Gabriel Leça)
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EDITAL

Matemática Básica
A Universidade da Madeira (UMa) vai proceder à abertura de inscrições para a unidade
curricular "Matemática Básica" de preparação para as provas de conhecimentos e
competências para avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de

23 anos, destinadas aos concursos de acesso às licenciaturas e aos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP) da UMa, que exigem a prova de Matemática para o
respetivo acesso.

1.
2.

Prazo de inscrição: de 17 a 28 de fevereiro de 2020.

Local de inscrição e verificação das condições de acesso: Gabinete de Apoio ao
Estudante (GAE), Campus Universitário da Penteada, Piso 0.
Horário: 9:30

-

L7:30, de segunda a sexta-feira;

9:30 - 14:00 e 15:30 -L7:30, quarta-feira.

3.

Documentos a apresentar: Boletim de inscrição, disponível no GAE. O interessado
deve apresentar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de ldentidade no ato de inscrição,
para verificação das condições de acesso e das informações prestadas.

4. Condições de acesso: idade mínima de 18 anos.
5. Número mínimo de vagas para funcionamento: 20.
6. lnício e conclusão das aulas: 2 de março a 3 de junho de 2020 (respeitando as pausas
letivas do calendário escolar geral da UMa).

7.
8.

Duração:80 horas.
Emolumentos e propina: 100 euros (inclui taxa de inscrição

-

€20,00) numa única

prestação no ato de inscrição. Em caso de desistência do interessado é devido o
pagamento integral do emolumento. No caso de não funcionamento serão devolvidos
os montantes pagos.

9.

Horário de funcionamento: segundas, quartas e quintas; no mês maio: das 18:30 às

2t:00; nos restantes meses: das 18:30 às 20:30.
10. Responsável pela lecionação do curso: Mestre Letícia Catarina Teixeira Gonçalves.
11.

Outras informações: Contactar
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Universidade da Madeira, L7 de fevereiro de 2020
O Reitor
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