COOPERAÇÃO IPOR – UNIVERSIDADE ABERTA (PORTUGAL)
IPOR ACOLHE CENTRO DE EXAMES DA UNIVERSIDADE ABERTA EM MACAU
Na sequência da colaboração que vinha sendo concertada entre as duas instituições, o IPOR
funcionará, já a partir do próximo mês de Junho, como centro de realização de exames da UAB
- Universidade Aberta (Portugal), acolhendo, deste modo, as provas de avaliação de alunos
daquela instituição de ensino superior nesta zona geográfica.
A Universidade Aberta, a celebrar os seus 30 anos de existência, é parte integrante da rede de
ensino superior público português, realizando a sua atividade exclusivamente em ambiente
digital, por via plataforma de e-learning e de um modelo pedagógico virtual por si
desenvolvido. Para além dos graus de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento que confere,
oferece ainda um largo programa de formação em exercício (Programas APV).
A colaboração agora iniciada traduz-se na realização, já em Junho, nas instalações deste
Instituto, de 25 exames de diferentes cursos conferentes de grau da UAB, a que se seguirão
novas épocas em julho, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Alinhando-se com a estratégia de aproximação do IPOR a instituições de ensino superior que
tem vindo a ser seguida pela Direção, esta colaboração vem também reforçar a possibilidade
de cidadãos da RAEM acederem a formação de nível superior de características próprias e
diferentes. A internacionalização do ensino superior português, para que desse modo também
se contribui, constitui ainda via para a promoção da língua portuguesa como língua de ciência,
da qual este Instituto tem igualmente por objetivo participar.
O IPOR junta, assim, uma nova valência à de centro de exames do Sistema de Avaliação e
Certificação de Português como Língua Estrangeira (CAPLE) que, em resultado de Protocolo
com a Universidade de Lisboa e o Camões I.P., já detinha. Nesta vertente, em 2017, foi
prestado apoio à realização de exame de obtenção de certificado internacional de nível a um
total de 138 candidatos, de 5 nacionalidades.
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