
 

 

 

 

Protocolo DSES – IPOR – Universidade do Porto 

Selecionados alunos de Macau para frequência de cursos superiores em Portugal 

 

O Instituto Português do Oriente informa que, na sequência do protocolo assinado entre a Direção de 

Serviços do Ensino Superior de Macau, a Universidade do Porto e o IPOR,  com vista a aumentar o leque 

de oferta de formação científica em língua portuguesa para os alunos finalistas do ensino médio da RAEM, 

foram selecionados 7 candidatos à frequência de cursos de licenciatura e mestrado integrado nas áreas 

do Direito, Línguas Aplicadas, Economia e Medicina Dentária. 

Os estudantes selecionados integram o contingente da Universidade do Porto reservado a alunos 

internacionais da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, tendo os 

candidatos em questão apresentado médias de entrada situadas entre os 14 e os 19 valores.  

Estes jovens iniciam agora um semestre de estudo aprofundado de língua portuguesa no IPOR, com uma 

forte componente dirigida a conteúdos para fins específicos nas áreas científicas dos respetivos cursos de 

graduação. No segundo semestre deste ano preparatório, que deverá decorrer em Portugal a partir de 

março, os candidatos terão um programa de formação complementar em língua portuguesa na 

Universidade do Porto, podendo também frequentar já unidades curriculares introdutórias dos cursos por 

si selecionados, o que lhes permitirá um contacto privilegiado com metodologias de ensino, materiais 

didáticos e laboratórios com que deverão lidar durante a sua formação. Este ano preparatório terá ainda 

uma significativa componente cultural, com incorporação de visitas de estudo cujo propósito é facilitar a 

integração social e cultural no contexto da cidade e do país onde virão a desenvolver as suas 

aprendizagens. 

Este Protocolo, assinado entre a DSES, o IPOR e a Universidade do Porto, visa também o aprofundamento 

das relações académicas entre as partes e o reforço da colaboração na formação de recursos humanos 

altamente especializados para a RAEM, tendo por objetivo a diversificação cada vez maior da sua 

economia e o reforço da base tecnológica e científica do seu desenvolvimento.  

 

 


