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1. Nota introdutória – Informações gerais sobre o guião de candidatura 

O presente guião do candidato tem por objectivo fornecer informações gerais sobre o 

Exame de Acesso da UPRA – Ano Lectivo 2022/23 e esclarecer as etapas, procedimentos e 

mecanismos de classificação dos Candidatos e documentações obrigatórias para a realização da 

matrícula. 

 

2. Quem pode concorrer ao Exame de Acesso ao ensino superior: 

 Candidatos que tenham concluído o ensino médio e sejam portadores do certificados de 

habilitações com autentificação., ou de habilitação legalmente equivalente; 

 Candidato portador de habilitação do ensino superior. 

 

Obs. Candidatos estrangeiros ou nacionais com ensino médio realizado no exterior, devem 

proceder a validação das certificações junto ao Ministério da Relações Internacionais. 

 

3. Oferta Formativa: 

Os curso de Licenciatura oferecidos pela UPRA são: 

Curso Ato regulatório Decreto nº 

Medicina Autorizado D.E. nº 01/2017 de 05 de abril de 2017 

Enfermagem Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Fisioterapia Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Farmácia Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Odontologia Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Arquitetura e Urbanismo Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Engenharia Civil Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Engenharia da Informática - sistema Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Engenharia da Informática - Gestão Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Engenharia Mecânica Autorizado D.E. nº 01/2017 de 05 de abril de 2017 

Comunicação Social Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Gestão e Contabilidade ( ênfase em 

Auditoria) 

Autorizado 
D.E. nº36/2012 de 27 de janeiro de 2012 
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Gestão e Contabilidade (ênfase em 

Empresa) 

Autorizado 
D.E. nº36/2012 de 27 de janeiro de 2012 

Psicologia Clínica Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Psicologia Organizacional Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Relações Internacionais Autorizado D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Turismo e Gestão com ênfase em 

Hotelaria 

Autorizado 
D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

Turismo e Gestão com ênfase em 

Turismo 

Autorizado 
D.E. nº 178/2008 de 19 de agosto de 2008 

 

4. Formas de Acesso ao Ensino Superior 

1. Exame de Acesso: 

As etapas de selecção para o Exame de Acesso são conferidos por meio de duas etapas – 

entrevista e prova de ingresso. 

A entrevista caracteriza-se pela avaliação das motivações do candidato ao curso 

seleccionado. Para auxiliar o estudante na determinação do seu trajeto profissional, a UPRA oferta 

uma análise de aptidão profissional aplicado por profissional da área da Psicologia. Aos candidatos 

que passaram pela entrevista, será ofertado o Curso Preparatório como forma de contribuir com 

o candidato no processo preliminar à prova de ingresso ao ensino superior. Esta etapa não confere 

pontuação e nem classificação. 

A prova de ingresso caracteriza-se pela avaliação dos conhecimentos em disciplinas 

nucleares específicas por área de actuação. Esta etapa confere pontuação e classificação por nota 

obtida versus número de vagas oferecidas por curso. O conteúdo programático das disciplinas 

estão no Anexo 1. 

 

2. Transferência:  

A equivalência é requerida ao Vice-Reitor para Assuntos Académicos, devendo o 

requerimento mencionar, obrigatoriamente, as disciplinas do curso das quais é solicitada a 
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equivalência, o domínio científico em que se integra, o estabelecimento de ensino onde foram 

adquiridas, a carga horária das disciplinas o número de crédito e o seu conteúdo programático. 

O requerimento deve ser instruído com os seguintes documentos: 

 Diploma, certificado e/ou documento comprovativo com notas.  

 Plano de estudos com a designação da disciplina, programa da disciplina ou tópicos 

programáticos correspondentes ao ano lectivo em que foi obtida a aprovação. 

 Pagamento da Taxa correspondente à análise da equivalência de estudos 

  

5. Fase/ Calendário/ Inscrição para o Exame de Acesso: 

O Exame de Acesso realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em uma fase, conforme o 

calendário estabelecido pela UPRA, em consonância ao calendário, anualmente, aprovado pelo 

Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação (MESCTI). 

Calendarização: 

 Inscrição para o Exame de Acesso: Inscrições até 24/09/2022 

 Publicação da lista dos Candidatos inscritos: Lançamento após 72 horas da aplicação da 

prova de exame de acesso 

A lista dos Candidatos inscritos para o Exame de Acesso 2022/23 e dos dados da inscrição 

(número de inscrição, nome do Candidato, curso escolhido e número da sala para realização do 

Exame de Acesso), será publicada no site da UPRA.  

 

Exames de acesso: 

 Cursos da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Políticas – publicado no site da UPRA. 

 Cursos da Faculdade de Ciências Exactas – publicado no site da UPRA. 

 Cursos da Faculdade de Ciências da Saúde - publicado no site da UPRA. 

 Publicação dos Candidatos admitidos – publicado no site da UPRA. 

 Matrícula dos Candidatos admitidos – publicado no site da UPRA. 
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Inscrição: 

A inscrição para o Exame de Acesso é online, sendo realizada por meio do site da UPRA – 

link: https://cssnet.upra.ao 

No processo de inscrição, o candidato deve carregar o Bilhete de Identidade ou Passaporte, 

certificado de habilitação do ensino médio autenticado e uma foto do tipo passe actualizada. 

Taxa de inscrição para o Exame de Acesso – Ano lectivo 2022/23:  

 Valor da inscrição para o exame de acesso: 5000,00 Kz 

 Forma de pagamento: Por referência bancária. Após o preencimento das etapas da 

inscrição, clique em gerar referência. 

Obs. A taxa de inscrição não é reembolsável. 

 

6. Informações importantes para o dia do Exame de Acesso: 

No dia do Exame de Acesso, o Candidato deverá apresenta-se 1(uma) hora antes para as 

formalidades de identificação, acompanhado de: 

 Comprovativo do pagamento da inscrição original; 

 Bilhete de Identidade ou Passaporte (Candidato estrangeiro); 

 Esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

Atenção:  

 É vetada a entrada na sala de exame sem a devida identificação pessoal; 

 Durante a realização do Exame de Acesso não é permitida o uso de telemóvel, smartphone, 

agenda electrónica, peger, tablet, ou similares; 

 Não é permitida ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal de corredor; 

 As provas terão a duração de 3 (três) horas. 

 O conteúdo programático do Exame de Acesso encontra-se no anexo 1. 

 

 

 

https://cssnet.upra.ao/
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7. Vagas e Turnos de Funcionamento dos Cursos: 

O número de vagas a abrir em cada curso em cada Unidade Orgânica é fixado anualmente, 

após validação do MESCTI. 

Curso Turno vagas 

 Regular Pós laboral  

Arquitectura e Urbanismo 100 50 150 

Ciências Farmacêuticas 100 - 100 

Comunicação Social 70 20 90 

Enfermagem 180 - 180 

Engenharia Civil 50 50 100 

Engenharia Informática 50 50 100 

Engenharia Mecânica 50 50 100 

Fisioterapia 120 - 120 

Gestão e Contabilidade 140 60 200 

Medicina 450 - 450 

Odontologia 180 - 180 

Psicologia 100 50 150 

Relações Internacionais 100 50 150 

Turismo e Gestão Hoteleira 150 50 200 

Obs: Caso não hajam inscrições suficientes para a viabilização de um Curso/Turno, a Instituição 

reserva-se o direito de cancelar a sua abertura para o ano lectivo 2022/23 e autorizará a mudança 

de Curso/ Turno. 

8. Prova de ingresso: 

As provas de ingresso são constituídas por área de formação, por uma equipa interna de cada 

uma das Unidades orgânicas da UPRA. Esta mesma equipa é a responsável pela correção das 

provas de ingresso efectuadas. 
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Curso Disciplinas Nucleares Unidade Orgânica 

Arquitectura e Urbanismo Matemática, Fisíca e Português Faculdade de Ciência Exactas 

Ciências Farmacêuticas Biologia, Química e Português Faculdade de Ciência da saúde 

Comunicação Social Português e História  

Enfermagem Biologia, Química e Português Faculdade de Ciência da saúde 

Engenharia Civil Matemática, Fisíca e Português Faculdade de Ciência Exactas 

Engenharia Informática Matemática, Fisíca e Português Faculdade de Ciência Exactas 

Engenharia Mecânica Matemática, Fisíca e Português Faculdade de Ciência Exactas 

Fisioterapia Biologia, Química e Português Faculdade de Ciência da saúde 

Gestão e Contabilidade Português, História e Matemática Faculdade de Ciência Socias, 

Humanas e Políticas 

Medicina Biologia, Química e Português Faculdade de Ciência da saúde 

Odontologia Biologia, Química e Português Faculdade de Ciência da saúde 

Psicologia Português e História Faculdade de Ciência Socias, 

Humanas e Políticas 

Relações Internacionais Português e História Faculdade de Ciência Socias, 

Humanas e Políticas 

Turismo e Gestão 

Hoteleira 

Português e História Faculdade de Ciência Socias, 

Humanas e Políticas 

Obs. Os conteúdos programáticos de cada disciplina encontra-se no anexo 1. 

 

9. Mecanismo de classificação dos Candidatos: 

O candidato que obtiver pontuação mínima de dez (10) valores na prova de ingresso 

encontra-se apto para o ensino superior.  

A classificação dos Candidatos aprovados no Exame de Acesso considera a pontuação obtida 

na prova de ingresso, da maior para a menor nota e o número de vagas ofertadas por curso. Logo, 

mesmo que o Candidato tenha pontuação acima de dez (10) valores, se sua classificação não 
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estiver contemplada dentro do número de vagas disponibilizadas, este será considerado 

eliminado. 

10. Lista dos Candidatos aprovados: 

Os resultados obtidos por cada Candidato serão afixadas por ordem alfabética na Secretária 

Académica e no site da UPRA, conforme estipulado no calendário oficial da UPRA. 

 

11. Matricula em caso de aprovação: 

Para os Candidatos aprovados e classificados, estes deverão proceder a matrícula do curso 

seleccionado dentro do período estipulado no calendário oficial da UPRA. 

Os documentos necessários para a matrícula são: 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Passaporte (Candidatos estrangeiros); 

 Certificado de habilitações do ensino médio e histórico escolar com notas discriminadas 

em todas as disciplinas, validados pelas Direcção Provincial (Fotocópia autenticada). No 

caso dos Candidatos estrangeiros, deve apresentar as documentações com validação do 

país de origem e reconhecimento no Ministério das Relações Internacionais; 

 Atestado Médico; 

 Certificado da situação militar regularizada (Fotocópia autenticada); 

 Pagamento da taxa de Matrícula. 

 

12. Gabinete de apoio ao estudante/ Informação/ psicopedagogia: 

A UPRA por meio do Gabinete de apoio ao estudante/ Informação/ Psicopedagogia buscar 

acolher os candidatos ao ensino superior e fornecer todas as informações sobre o Exame de 

Acesso, de modo a esclarecer as dúvidas que possam surgir. Com a aprovação do candidato e após 

sua matrícula, o referido Gabinete caracterizar-se-á como uma referência da UPRA para contribuir 

com a ambientação do estudante no mundo universitário. 

Ressalta-se que a UPRA considera a Política de Igualdade e Equidade de Género em todos 

os Processos Educacionais, inclusive os processos destinados ao Exame de Acesso. 

 

___________________________________________ 
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Profº Catedrático Carlos Alberto Pinto de Sousa 

Reitor da Universidade Privada de Angola 

ANEXO 1 – Conteúdo Programático das Disciplinas 
 

Disciplina: Português 
1. Emprego de pronomes relativos 
2. Figuras de linguagem 
3. Regência verbal 
4. Concordância nominal e verbal 
5. Elementos de coesão 
6. Orações coordenadas e subordinadas 
7. Factor textualidade: sintática, semântica e pragmática  
8. Redação 
9. Literatura – Um conto Africano 

 
Disciplina: Biologia 

 Genética: DNA e RNA:Síntese das proteínas; Grupos sangüíneos: ABO e RH 

 Botânica:Célula vegetal e fotossíntese, absorção de água, transporte e transpiração; 
Hormônios vegetais: ciclos reprodutores das plantas 

 Citologia: Células Eucarióticas, Procarióticas, Mitose-meiose e organóides celulares; 
Estruturas anatómica e fisiológicas do corpo humano: sistema musculoesquelético e 
sistema nervoso; sistema digestivo e endócrino; sistema respiratório, cardíaco, vascular e 
excretor/ renal. 

 
Disciplina: Química 

 Tabela períodica, estrutura do átomo, reacções químicas e ligações químicas 

 Química inorgânica: 
Ligações químicas: atenção especial para as forças intermoleculares e sua influência no 
ponto de ebulição e solubilidade 
Reações inorgânicas; reações de oxidorredução 
Conceito de mol; massa molar; cálculo estequiométrico. 

 Química orgânica: 
Principais funções orgânicas e isomeria 
Reações orgânicas mais importantes (adição, substituição, desidratação de álcoois, 
esterificação, oxidação de álcoois, polimerização) 

 
Disciplina: Física 

 Mecânica: 

 M.U. e M.U.V. e seus respectivos gráficos 

 Leis de Newton: plano inclinado e atrito 

 Força centrípeta 
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 Energia mecânica, trabalho e potência 

 Quantidade de movimento e suas propriedades 

 Gravitação 

 Eletricidade: 

 Circuitos elétricos 

 Potência e energia elétrica; custo da energia elétrica 

 Eletrização; Lei de Coulomb; força magnética e indução magnética 

 Campo elétrico e potencial elétrico 

 Termologia: Termometria e calorimetria 

 Oscilação e ondas 
 
Disciplina: Matemática 

 GERAL: Conjuntos numéricos - Natural, inteiro, racional, irracional e real; Regra de três - 
Direta e inversa; Plano cartesiano; Funções quadráticas; Funções polinomiais; Funções 
exponenciais; Percentagem; Derivadas e Integral. 

 ÁLGEBRA: Equações e inequações; Sistemas lineares; PA e PG; Logaritmos; Combinatória e 
probabilidade. 

 GEOMETRIA: Área e perímetro;Relações métricas no triângulo retângulo; Semelhança de 
triângulos e outras figuras.(Este tópico está incluído para a área de Exacta) 

 
Disciplina: História 

 Angola Pré-colonial e Angola no Séc. XIX. 

 A resistência ao avanço militar colonial e as revoltas à exploração. 

 Desenvolvimento do nacionalismo, colonialismo português e a Proclamação da 
Independencia Nacional. 

 História Universal e o Sistema colonial português em Angola até a década de 50. 

 O que muda no contexto do desenvolvimento socioeconómico dos países que incorporam 
a União Européia com a saída da Inglaterra? 

 Guerra Civil de Angola e suas repercussões no cenário socioeconómica. 

 Influència de António Agostinho Neto no cenário político de Angola. 
 


