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COORDENAÇÃO DOS EXAMES DE ADMISSÃO 2017 
 

REGULAMENTO DE PROVAS PARA CANDIDATOS 

 

1. Identificar, alguns dias antes da prova, a turma e a sala onde 

realizará os exames; 

 

2. No dia do exame, comparecer na UCAN, trinta minutos antes do 

início das provas dirigir-se imediatamente, para a sala onde fará o 

exame; 

 

3. No dia do seu Exame, trazer um documento dos seguintes 

documentos de identificação: Bilhete de Identidade ou carta de 

condução ou Passaporte. Trazer, também, o recibo de inscrição. 

Se não trouxer identificação poderá não lhe ser permitida a 

entrada na sala de exame;  

 

4. A tolerância para entrada na sala de exame é de trinta minutos  

findos os quais nenhum estudante será admitido na sala; 

 

5.  Desligar e guardar os telemóveis. Não deverão utilizá-los nem a 

pretexto de verem horas ou de servir de máquina calculadora; 

 

6. Preencher todos os itens do canto da sua prova logo no início 

desta. Não assinar o nome em nenhuma outra parte da prova; 

 

7. As provas sem nome serão anuladas; 

 

8. Assinar o mapa de comparência com letra legível; 

 

9. Não conversar com os seus colegas durante a realização da 

prova; 

 

10. Não será prestado qualquer esclarecimento sobre o conteúdo 

da prova no decorrer desta; 

 



11. Não será permitida a saída de alunos que desistam da prova 

senão depois de trinta minutos; 

 

12. Não será permitida a troca de material entre alunos; 

 

13. Só será permitido o uso de  de material electrónico ou outro que 

esteja indicado na prova ; 

 

14. Usar apenas caneta ou esferográfica azul ou preta; 

 

15. As respostas a lápis serão anuladas; 

 

16. Qualquer saída de alunos da sala de prova será definitiva; 

 

17. Cada prova terá a duração de duas horas. Os estudantes que 

entrarem com atraso não terão compensação desse atraso. 

 

OBS:  

a. O incumprimento de algum destes pontos considerar-se-á 

situação de fraude.  
                                                                                        

 

 

                                                                             Luanda, aos 20 de Janeiro de 2017 

 
 


