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Ano Letivo 2017/2018 

Prova de acesso para maiores de 23 anos  
 

Licenciatura em Antropologia 

Licenciatura em Ciência Política 

Licenciatura em História Moderna e Contemporânea 

Licenciatura em Serviço Social (PL) 

Licenciatura em Sociologia 

Licenciatura em Sociologia-PL 

 

O exame é fundamentalmente uma prova de capacidade e é constituído por duas 

componentes: 

1) Prova escrita de avaliação de competências de leitura e interpretação de textos e de 

informações estatísticas básicas; 

2) Entrevista de apreciação das motivações escolares e profissionais do candidato e 

apreciação do seu currículo académico e profissional. 

 

Prova Escrita 

A prova escrita pretende avaliar competências elementares de interpretação de textos e 

leitura de informação estatística, bem como a capacidade de raciocínio e conhecimentos 

gerais sobre temas e problemas da atualidade. 

A prova tem a duração de duas horas e é constituída por perguntas de comentário e 

análise de temas, bem como com desafios da sociedade atual; e perguntas que visam 

avaliar a capacidade dos candidatos para interpretar dados estatísticos.  

Entre os temas ou questões sociais e políticas que poderão ser abordadas estão 

nomeadamente: 

 - Qualificações, trabalho e migrações; 

- Dinâmicas culturais e mudanças políticas e sociais; 

- Globalização, Portugal e a União Europeia; 

- Violência, pobreza e direitos de cidadania. 

 

Entrevista  

A entrevista pretende avaliar globalmente a candidatura, com particular incidência na 

apreciação das motivações do candidato, sobretudo em termos de percurso escolar e 
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profissional. Esta entrevista serve também para esclarecer elementos relativos à avaliação: 

do curriculum vitae do candidato. 

Conforme regulamento, serão admitidos a entrevistas os candidatos com avaliação na 

prova escrita superior a oito valores. 

 

Classificação 

A nota final será a soma de 50% da nota da prova escrita (classificação de 0 a 20) e de 

50% da nota da entrevista (classificação de 0 a 20). 

 

Referências de leitura para exame 

Recomenda-se que os candidatos se procurem manter informados sobre a atualidade dos 

temas enunciados atrás através da leitura de jornais diários e semanais, do visionamento 

de programas de informação e debate; e da pesquisa na Internet de sites informativos. 

Este acompanhamento da atualidade em notícia deve ser intensificado pelo menos nos 30 

dias anteriores ao exame. 

Adicionalmente, cada Licenciatura disponibilizará informação complementar na respetiva 

página net. 

 

Calendário 

• Afixação dos conteúdos e data das provas – até 30 de janeiro de 2017 

• Inscrições – de acordo com o calendário académico 

• Afixação da listagem das inscrições nas provas – de acordo com o calendário 

académico 

• Realização da prova escrita - 22 de maio de 2017 | 18h – Auditório B 203 

• Afixação da classificação das provas escritas – 30 de maio de 2017 

• Entrevistas – 20 de junho de 2017 | 17h30m 20h30m (a afixar por ordem alfabética) 

• Afixação das pautas com a classificação final - 29 de junho de 2017 

 

 

Júri: 

Licenciatura em Antropologia 

Presidente: Professor Doutor Francisco Oneto 

Membros: Professor Doutor António Medeiros e Professora Doutora Clara Carvalho. 

http://iscte-iul.pt/cursos/licenciaturas/15/Apresentacao.aspx 

 

Licenciatura em Ciência Política 

Presidente: Professora Doutora Ana Espírito-Santo 

Membros: Professor Doutor André Freire e Professora Doutora Ana Maria Belchior 

http://acesso.iscte-iul.pt/ciencia-politica/ 
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Licenciatura em História Moderna e Contemporânea 

Presidente: Professor Doutor Luís Miguel Carolino 

Membros: Professora Doutora Maria João Vaz e Professora Doutora Ana Maria Pina 

http://acesso.iscte-iul.pt/historia-moderna-e-contemporanea/  

 

Licenciatura em Serviço Social 

Presidente: Professor Doutor Jorge Ferreira 

Membros: Professora Doutora Maria João Pena e Professora Doutora Inês Amaro 

http://iscte-iul.pt/cursos/licenciaturas/8901/apresentacao.aspx 

 

Licenciatura em Sociologia 

Presidente: Professora Doutora Rosário Mauritti 

Membros: Professora Doutora Joana França Azevedo, Professora Doutora Margarida 

Perestrelo e Professora Doutora Sónia Cardoso 

http://acesso.iscte-iul.pt/sociologia/ 

 


