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Divulgação dos resultados da 
admissão feita, respectivamente, 

pelas Quatros Instituições. 

As Quatro Instituições 
realizam, de forma 

independente, a admissão.  

O período de inscrição para o exame de acesso às 

Quatro Instituições, no ano lectivo de 2021/2022, é 

de 5 a 20 de Janeiro de 2021. O aluno que se queira 

candidatar às Quatro Instituições ou a qualquer uma 

destas instituições, deve inscrever-se através dos 

sistemas de inscrição on-line dessas instituições, que 

é a prática anterior das respectivas inscrições. 

Para detalhes sobre os requisitos da admissão dos 

cursos das instituições do ensino superior, pode 

consultar o regulamento de admissão da respectiva 

instituição. 

Se o aluno se inscrever para se candidatar a qualquer 

uma das Quatro Instituições e tiver de participar nas 

provas das disciplinas definidas no “Exame Unificado 

de Acesso”, pode-lhe ser concedido o cartão para 

participar no “Exame Unificado de Acesso”.  

O Cartão, acima referido, é emitido pelas Quatro 

Instituições, entre 10 e 21 de Março de 2021, e assim, o 

aluno-candidato pode descarregar ou imprimir o 

mesmo, através dos sistemas de inscrição on-line das 

instituições em que ingressar.  

O aluno-candidato deve participar nas provas das 

disciplinas, conforme as datas, os horários e locais das 

provas, que são definidos no cartão emitido pelas 

respectivas instituições do ensino superior. 

O aluno-candidato 

pode consultar os 

resultados obtidos no 

“Exame Unificado de 

Acesso”, no início de 

Maio de 2021, através 

dos sistemas de 

inscrição on-line da 

instituição em que vai 

ingressar. 

As Quatro Instituições fazem a 

sua admissão de acordo com os 

requisitos de admissão definidos 

nos seus cursos. Os resultados 

serão divulgados, de forma 

individual, pelas respectivas 

instituições, a cada candidato.  

Os candidatos admitidos devem 

cumprir as formalidades de 

acesso, de acordo com as 

exigências da respectiva 

instituição em que vão ingressar. 

Fluxograma do “Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior 

de Macau – Disciplinas de Línguas e Matemáticas” 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota:  
As provas do Exame a que o candidato se deve candidatar estão conforme os requisitos de admissão dos cursos das Quatro Instituições. As restantes provas das outras disciplinas, podem ser organizadas, livremente, por elas próprias. 

Deste modo, se os candidatos precisarem de participar nas provas de outras disciplinas (por exemplo, na disciplina de Física, da Universidade de Macau) ou nas provas de avaliação profissional, definidas pelas instituições em que vai 
ingressar, devem descarregar o respectivo cartão, através dos sistemas de inscrição on-line da instituição em que ingressam, para poderem participar em determinadas provas das disciplinas ou nas da avaliação profissional, das 
respectivas instituições do ensino superior. 
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