M_EIA

Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura
S. Vicente - Cabo Verde Tel: 00238 2312584 E-mail: m_eia@cvtelecom.cv

candidaturas e selecção
Os candidatos
assistem a
aulas e após
cada sessão
realizam uma
prova ou
entrevista.
Este processo tem como
objectivo avaliar as
capacidades de análise,
síntese e construção de
raciocínios do candidato
através da escrita, do
desenho e da oralidade.

de candidatos

Licenciatura com Mestrado Integrado
em Arquitectura
Licenciatura em Design

2017_’18

candidatura, acesso, resultados e matrículas > 2017_18

candidatura aos cursos > procedimento obrigatório

data > até 30 de junho > horário da secretaria
local > M_EIA (Liceu Velho) > presencial ou via e-mail
candidatura > documentos
- Boletim de candidatura devidamente preenchido > modelo
disponível na secretaria
- Fotocópia do certificado de habilitações
taxa de candidatura > gratuita

sessão de esclarecimentos > sessão de esclarecimentos
relativos às provas de acesso

data > 03 de julho > 09h00_10h00
local > M_EIA (Liceu Velho)
destinatários > candidatos aos cursos que tenham efectuado devidamente a sua candidatura

resultados e matrículas >
1.ª chamada: 18 julho 2017
matrícula: 19 a 21 julho 2017

aulas e avaliações

2.ª chamada: 24 julho 2017
matrícula: 25 a 27 julho 2017

aula 1: História e Cultura Cabo-verdiana / exercício escrito / todos

3.ª chamada: 28 julho 2017
matrícula: 01 a 03 agosto 2017

data > 07 de julho > 09h00_12h00
local > M_EIA (Liceu Velho)

matrícula no M_EIA > presencial ou via e-mail

taxa de inscrição > gratuita
os candidatos > 25% peso total

A aula levará o aluno à compreensão da história de Cabo Verde como um
processo de construção de uma nação assente em movimentos culturais
que forjam uma consciência e identidade nacional específicos. O exercício, em forma de texto, pretende avaliar a compreensão e capacidade
de síntese do aluno perante o tema exposto, bem como as suas capacidades no domínio da escrita.

aula 2: A cidade como berço das civilizações: o caso de

Cabo Verde / exercício escrito / candidatos curso arquitectura > 25% peso total
data > 07 de julho > 14h00_18h00
local > M_EIA (Liceu Velho)
A aula versará sobre a compreensão da história das cidades como caminho de entendimento das civilizações. Este exercício enfatiza as características dos principais núcleos urbanos na base da formação histórica e
social de Cabo Verde. Em forma de texto, este exercício pretende avaliar
as capacidades de compreensão e síntese do candidato perante o tema,
bem como o seu domínio da escrita.

aula 3: design e desenvolvimento sustentável / exercício escrito /
candidatos curso design > 25% peso total

data > 10 de julho > 09h00_12h00
local > M_EIA (Liceu Velho)
A aula levará o aluno a entender o design como ciência e instrumento
que no presente estimula o desenvolvimento sustentável como razão da
sua acção; levará à compreensão desta área de criação numa caminhada rumo à sustentabilidade, assente em questões sociais e ambientais,
em contraponto com lógicas de mercado e produtos desenhados numa
perspectiva efémera. O exercício, em forma de texto, pretende avaliar a
compreensão e capacidade de síntese do aluno perante o tema exposto,
bem como as suas capacidades no domínio da escrita.

aula 4: prova de desenho / todos os candidatos > 40% peso total
data > 10 de julho > 14h00_18h00
local > M_EIA (Liceu Velho)
materiais > a divulgar na sessão de esclarecimentos

Em função do número de candidatos, este exercício poderá ser desdobrado num
outro momento

entrevista > > 10% peso total

data > 14 de julho
09h00_12h00 > 14h00_18h00

documentos
- Boletim de matrícula devidamente preenchido > modelo disponível na secretaria
- 2 Fotografias > tipo passe
- Bilhete de Identidade > cópia autenticada
- Certificado de Habilitações (12º ano ou equivalente) > original ou
cópia autenticada
- Atestado Médico > original ou cópia autenticada
taxa de matrícula > 7 500 escudos

inscrição no curso > procedimento de ingresso
obrigatório
data > 07 a 15 Agosto 2017
local > M_EIA (Liceu Velho) > presencial ou via e-mail

- Boletim de inscrição devidamente preenchido > modelo disponível na secretaria
taxa de inscrição > propina do mês de Outubro (15 000 escudos)

