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O site www.dges.mctes.pt é o site do 
Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 
Superior, pelo que toda a informação nele 

contida é fidedigna.contida é fidedigna.



Num  primeiro momento há duas formas 
de consultar este site:
- Índice de Cursos – permite pesquisar 
os cursos existentes por áreas (área / 
curso) ou apenas um determinado curso 
(curso / instituição);(curso / instituição);
- Escolha o seu curso – permite fazer 
uma pesquisa por critérios.



- Índice de Cursos - como aceder2
Através da página Web da escola, na área do Serviço de Psicologia e Orientação -
http://www.eb23-d-moises-alves-pinho.rcts.pt/SPO/alun_cch.php - há atalhos para 
as pesquisas por “área-curso” ou “curso-estabelecimento”.



- Índice de Cursos - como aceder2

ou directamente na DGES  - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/



- Índice de Cursos / Área-Curso: o que permite fazer?



Ao aceder a Área-Curso: é possível ter acesso a uma 
listagem de cursos (públicos e privados) pertencentes 
a áreas pré-definidas.

Neste caso está 
seleccionada a 
área de 
Ciências2 
surgindo a 
listagem de 
todos os cursos 
nesta área. 
Podemos então 
seleccionar um 
dos cursos –
biologia por 
exemplo.



Área-Curso, podemos então explorar esse curso2

Num primeiro momento, 
temos acesso à listagem de 
todos os cursos de Biologia 
existentes. Podemos depois 
explorar curso a curso. Nesta 
caso o da Universidade de caso o da Universidade de 
Aveiro.



Área-Curso, explorar curso a curso2

Ficamos a saber:
-O grau conferido pelo curso;
-As provas de ingresso 
solicitadas;
-As classificações mínimas;
-A Fórmula de cálculo da 
nota de candidatura;
-As notas dos alunos que -As notas dos alunos que 
ingressaram no curso em 
anos anteriores.

Temos também a 
oportunidade de aprofundar a 
nossa informação sobres 
este curso, consultando o 
site da instituição onde 
funciona.



Área-Curso, explorar curso a curso2

Procuramos ensino ou 
cursos, neste caso 
licenciatura 1º ciclo

E seleccionamos a Biologia



Área-Curso, explorar curso a curso2

Podemos então saber mais 
sobre o curso:
-Objectivos;
-Saídas Profissionais;
-Plano Curricular /Plano de 
Estudos.



Área-Curso, explorar curso a curso2

Depois de analisar a Biologia 
na Universidade de Aveiro, 
voltamos à listagem de 
cursos e retomamos o 
processo, analisando outros 
cursos de Biologia.

Após a análise da Biologia, 
podemos voltar à Área –
Curso inicial. No sentido de 
explorar outros cursos na 
área das Ciências ou noutra 
área.



- Índice de Cursos / Curso - Estabelecimento: o que 
permite fazer?

Uma pesquisa mais directa a 
partir do nome do curso. 
Neste caso os cursos estão 
organizados por ordem 
alfabética.
O resto processo de consulta 
de informação é idêntico.de informação é idêntico.



- Escolha de cursos - como aceder2
Através da página Web da escola, na área do Serviço de Psicologia e Orientação -
http://www.eb23-d-moises-alves-pinho.rcts.pt/SPO/alun_cch.php - há um atalho 
para a pesquisa “Escolha de Cursos”.



- Escolha de Cursos - como aceder2

ou directamente na DGES  - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/



- Escolha de Cursos: o que permite fazer?

Uma pesquisa baseada em 
critérios específicos, 
podendo utilizar todos eles 
ou apenas um.

NOTA: Quem utilizar o Internet Explorer, para poder utilizar a Escolha de Cursos, deve nas Ferramentas, 
seleccionar Opções da Internet, Privacidade, Nível Baixo, de modo a aceitar cookies.



- Escolha de Cursos: um exemplo2

Um aluno do Curso de 
Línguas e Humanidades, 
pretende cursos nas áreas de 
Humanidades, Secretariado, 
Tradução ou Direito, Ciências 
Sociais e Humanas e 
Serviços
Que confiram um Mestrado Que confiram um Mestrado 
Integrado ou Licenciatura 1º 
ciclo

Em seguida escolhe o tipo de 
Estabelecimento



- Escolha de Cursos: um exemplo2

Só pretende 
estabelecimentos de Ensino 
Superior Público 
Universitário
em
Aveiro, Braga, Porto, 
CoimbraCoimbra

Em seguida escolhe outras 
condições



- Escolha de Cursos: um exemplo2

Nas outras condições vai 
escolher os quatro exames 
nacionais do seu curso e que 
poderão funcionar como 
Prova de Ingresso:
- Português;
- História;
-Geografia;
- Literatura Portuguesa.- Literatura Portuguesa.

Poderia fazer outras opções, 
por exemplo colocar o ou os 
exames a que tem melhor 
nota.

Em seguida escolhe 
Resultados



- Escolha de Cursos: um exemplo2

Os resultados obtidos 
apresentam os Cursos que 
solicitam uma ou duas das 
Provas de Ingresso 
seleccionadas anteriormente.

Poderá agora Curso a Curso 
efectuar uma pesquisa 
semelhante à do Índice de 
Cursos

Ou
Seleccionar vários cursos 
simultaneamente e fazer uma 
comparação entre cursos.



- Escolha de Cursos: um exemplo2

Temos então uma listagem 
comparativa dos cursos:
-Provas de Ingresso;
-Nota do último colocado2

A partir daqui é possível 
aprofundar a informação curso 
a curso tal como no “Índice de 
Cursos”, basta seleccionar o 
curso.



- Utilizando o Índice de Cursos ou Escolha de Cursos é conveniente ir 
organizando a informação, por exemplo através da grelha que o SPO 
distribuiu nas reuniões do início do ano lectivo2

Curso Instituição Nota do último 

candidato no 

ano anterior

Provas de Ingresso % Secundário

% Provas de 

ingresso

Nº de

vagas

Pref.

regional

Pré

requisitos

Classificações 

mínimas

a) nota de 

candidatura

b) Provas de 

ingresso

Nota de 

Candidatura

Esta grelha está também disponível na página da escola na área do Serviço de Psicologia e Orientação



O site da DGES, permite também realizar a simulação 
da candidatura ao Ensino Superior e outras 
informações relevantes por exemplo sobre Bolsas de 
estudo

Na página de abertura da DGES 
está disponível o Simulador



Ainda através da página Web da escola, na área do Serviço de Psicologia e 
Orientação - http://www.eb23-d-moises-alves-pinho.rcts.pt/SPO/alun_cch.php - há 
todo um conjunto de links para sites que poderão ser úteis.



Bom trabalho!

Podem contar com a ajuda do
Serviço de Psicologia e Orientação!

Gabinete: Bloco B
spo.agrupamentoescolasfiaes@gmail.com


