ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA N.º 510_D/GA/GAI

Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra

Ano letivo 2020/2021
Curso não conferente de grau
Cursos não conferentes de grau
Curso de Formação de Língua e Cultura Chinesas V

1. Numerus clausus:
-1ª Fase: 20 vagas
-2ª Fase: 20 vagas
-3ª Fase: 10 Vagas
-Fase Extraordinária: 10 vagas
2. Número mínimo de estudantes para funcionamento do curso: 5
3. Prazos de candidatura:
-1ª Fase: 31 de agosto a 14 de setembro de 2020
-2ª Fase: 27 de outubro a 09 de novembro de 2020
-3ª Fase: 27 de dezembro a 09 de janeiro de 2021
-Fase Extraordinária: 3 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2021
4. Condições de admissão dos candidatos:
- Maiores de 16 anos.
5. Critérios de seriação dos candidatos:
- Por ordem de lacragem de candidatura até ao limite do número de vagas, (Ponderação 10/10).
6. Documentação necessária:
- Fotocópia simples do documento de identificação (OBRIGATÓRIO, apenas para candidatos
estrangeiros);
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- Carta de Motivação; (OBRIGATÓRIO).
NOTA: Sempre que os documentos acima mencionados se encontrem numa língua estrangeira que
não o espanhol, francês ou inglês, deve ser apresentada a tradução para português por tradutor
reconhecido pela representação diplomática portuguesa.
A entrega dos documentos originais autenticados é exigida aos candidatos colocados que realizam a
matrícula e inscrição e deve ser efetuada até ao dia 31 de dezembro para completar o processo
individual do estudante. Mais informação em: https://www.uc.pt/academicos/inscricoes/PIAs

7. Montante de propina / Preço:
- 165€ ( + 10€ de taxa de inscrição)
8. Inscrição a tempo parcial: Não admite.
9. Avaliador(es):
- Miao Zhou.
10. Outras informações:
- Apresentação da candidatura: Online no site:
https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/candidaturas.do;
- Mais informações através do site http://www.uc.pt/instituto-confucio, e-mail: institutoconfucio@uc.pt.

Universidade de Coimbra, em 8 de julho de 2020.

A Vice-Reitora,

Cristina Albuquerque
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