
 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA 

COMISSÃO DOS EXAMES DE ADMISSÃO PARA 
O ANO LECTIVO DE 2017 

 

COMUNICADO 

 

A Comissão dos Exames de Admissão vem por este meio comunicar aos 
estudantes e púbico em geral o seguinte: 

1. O Processo de Admissão de novos candidatos inicia no dia 5 de 
Dezembro com a apresentação de candidaturas on line e culmina em 
Fevereiro  com a publicação dos resultados dos exames; 
 

2. A apresentação de candidaturas para os Exames de Admissão vai de 5 
de Dezembro a 31 de Janeiro de 2017. Note que, também nesta altura 
decorrerão as candidaturas para o curso preparatório, entretanto, para 
este, o prazo final é o dia 13 de Janeiro de 2017; 
 
 

3. Os Ingressos Directos decorrerão de 05 de Dezembro ao dia 13 de 
Janeiro de 2017. Estão habilitados ao Ingresso Directo todos os 
candidatos que: 
 

 Tenham bacharelato ou licenciatura; 
 Tenham frequentado outra Instituição de Ensino Superior; 

 
Requisitos para o Ingresso Directo: 
 

 Ter uma conta de e-mail 
 Declaração com nota original ou Cópia do Certificado 

de Habilitações autenticada e reconhecida pelo 
INARESS 

 Duas fotografias tipo passe 



 Cópia do B.I  
 Carta dirigida ao Decano da Faculdade em que 

pretende estudar 
 Pagamento da taxa de candidatura 

 
 

4.  Os candidatos ao Ingresso Directo não prestam exame de admissão e 
devem, em primeiro lugar, efectuar o pagamento da taxa de acesso no 
valor de 15.000,00 AOA, a ser depositada na conta n.º 181. 185/ 10/ 
004 no Banco Comercial do Huambo (dispõe de um balcão dentro da 
Universidade).  Este pagamento não está sujeito a reembolso; 
 
                Procedimento para o Ingresso Directo: 
 

1.º Efectuar o pagamento da taxa de candidatura ( o recibo 
será enviado para o seu e-mail); 
 
2.º Fazer a candidatura on line anexando o B.I e Borderoux 
de Pagamento 
 
3.º Dirigir-se à Secretaria-geral dos Serviços Académicos e 
entregar os documentos requeridos ( Declaração original 
ou cópia do certificado autenticado e reconhecido pelo 
INAAREES, duas fotos tipo passe, carta dirigida ao Decano 
da Faculdade e cópia do B.I) 
 

Nota: o candidato ao Ingresso Directo aguarda  8 dias úteis pela 
resposta ao seu pedido. 
 

5. Todos os candidatos, inclusive os habilitados ao Ingresso Directo, 
devem apresentar  a sua inscrição on line (veja o link abaixo); 
 

6. O curso preparatório será realizado de 05 – 31 de Janeiro de 2017, nas 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física e Bio-Química, 
sendo que para esta última, a abertura está condicionada à um número 
mínimo de candidatos; 
 

7. Quem candidatar-se para o curso preparatório está sujeito ao 
pagamento de 15.000,00 AOA, por disciplina, com um desconto de  
5.000,00 AOA  para aqueles que se inscrevem em duas ou mais 
disciplinas. O valor deve  ser depositado na conta n.º 181. 185/ 10/ 
004 No Banco Comercial do Huambo (um balcão está localizado 
dentro da Universidade); 
 

8. O candidato ao Exame de Admissão deve preencher os seguintes 
requisitos: 



 
 Ter uma conta de e-mail pessoal  e funcional 
 Ter concluído o ensino médio 
 Possuir Documento de Identificação ( B.I ou Passaporte) 

 
9.  O candidato ao Exame de Admissão está sujeito ao pagamento de 

15.000,00  AOA, a ser depositado na conta n.º 181. 185/ 10/ 004 No 
Banco Comercial do Huambo (dispõe de um balcão dentro da UCAN); 

 
 

10. Ao submeter a sua candidatura on line, o candidato ao Exame de 
Admissão  deverá anexar a seguinte documentação:  
 

 Bilhete de identidade 
 Borderoux de pagamento 

 
11.  A  1.ª Chamada dos Exames de Admissão será realizada de 06 – 08 de 

Fevereiro; 
 

12.  A 2.ª Chamada dos Exames de Admissão será realizada no dia 10 de 
Fevereiro; 
 
 

13. Fazem a 2.ª Chamada os candidatos que estiverem nas seguintes 
condições:  
 

 Tenham perdido o exame na 1.ª Chamada 
 Tenham iniciado, mas não concluído, o processo de candidatura 

no prazo 
 

Nota: o acesso a 2.ª Chamada está sujeito ao pagamento de  15.000,00 AOA, 
que  deve  ser depositado na conta n.º 181. 185/ 10/ 004 No Banco 
Comercial do Huambo (Há um balcão na Universidade); 

 
14. Todas as dúvidas e  reclamações devem ser encaminhadas para o e-mail: 

admissoes@ucan.edu  ou depositadas nos balcões de atendimento. 
 

 
A COMISSÃO DOS EXAMES DE ADMISSÃO 

 


