	
  
	
  
	
  
	
  

TeSP
CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
UMA FORMAÇÃO SUPERIOR PARA O FUTURO

O que são?
Os cursos técnicos superiores profissionais (TeSP)
são cursos superiores com a duração de 4 semestres
letivos (120 ECTS), incluindo estágio de 1 semestre
letivo (30 ECTS). A sua conclusão confere um Diploma
de Técnico Superior Profissional, correspondente a
qualificação de nível 5 do Quadro Nacional de
Qualificações, possibilitando ainda a candidatura a
licenciaturas do P.PORTO, com dispensa de provas de
ingresso e creditação parcial da formação realizada.
Quem pode candidatar-se?
Podem candidatar-se ao acesso aos TeSP:
• Os titulares de um curso de ensino secundário ou
de habilitação legalmente equivalente;
• Os estudantes aprovados nas provas especialmente
adequadas destinadas a avaliar a capacidade para
a frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, realizadas para o curso em causa;
• Os estudantes que, tendo obtido aprovação em
todas as disciplinas dos 10.º e 11.º anos de um

	
  
	
  
	
  
	
  

curso de ensino secundário, ou de habilitação
legalmente equivalente, e não tendo concluído o
curso de ensino secundário, sejam considerados
aptos através de prova de avaliação de capacidade
realizada no P.PORTO, para o curso em causa;
• Os titulares de um diploma de especialização
tecnológica (DET), de um diploma de técnico
superior profissional (DTeSP) ou de um grau de
ensino superior, que pretendam a sua
requalificação profissional.
Por que deves escolher um TeSP do P.PORTO?
A realização de um TeSP no P.PORTO:
•

Oferece-te a possibilidade de frequência de uma
formação superior de excelência, num ambiente
dinâmico e inovador;

•

Permite-te desenvolver competências técnicas de
nível superior;

•

Dá-te uma oportunidade de integração profissional
mais rápida e com maiores expectativas salariais;

•

Possibilita-te prosseguir estudos numa das
maiores instituições de ensino superior do país.

Oferta formativa 2016/2017
Em 2016/2017, a oferta formativa TeSP contemplará
perto de 20 cursos, distribuídos por cinco das oito
Escolas do P.PORTO*.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

RESPONSABILIDADE
FORMATIVA
Escola Superior
de Educação
	
  

Escola Superior
de Hotelaria e
Turismo
Escola Superior
de Media Artes e
Design
Escola Superior
de Tecnologia e
Gestão de
Felgueiras

CURSOS TeSP
Acompanhamento de Crianças e
Jovens
Artes e Design em Cerâmica e
Vidro
Desporto e Turismo de Natureza
Gerontologia
Ilustração e Produção Gráfica
Valorização do Património
Cultural
Operações Hoteleiras
Serviços de Restauração e
Catering
Turismo e Informação Turística
Design de Jogos e Animação
Digital
Desenvolvimento para a Web e
Dispositivos Móveis
Gestão e Negócio de PME
Gestão da Qualidade, Segurança
e Ambiente
Gestão de Vendas e Marketing
Informática de Gestão

Instituto
Superior de
Contabilidade e
Administração do
Porto

Redes e Sistemas Informáticos
Serviços Jurídicos
Vendas para Mercados
Internacionais
Gestão de Tecnologias para a
Inovação

LOCAIS DE
REALIZAÇÃO
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila do Conde
Vila do Conde

Felgueiras
Lousada
Felgueiras
Penafiel
Felgueiras
Penafiel
Amarante
Amarante
Marco de
Canaveses
Lousada
Penafiel
Matosinhos
Matosinhos

	
  
* O portefólio TeSP do P.PORTO para 2016/2017 só ficará estabelecido em
definitivo aquando da publicação do Edital do Concurso de Acesso.

Propinas e apoios sociais
Em 2016/2017, as propinas dos TeSP serão de 750 euros

	
  
	
  
	
  
	
  

anuais (pagáveis em prestações, conforme
regulamentação em vigor em cada Escola). Tal como nas
demais formações de nível superior, os estudantes
inscritos nos TeSP podem beneficiar de bolsas de
estudo e dos outros apoios da ação social direta e
indireta.
Candidaturas
As candidaturas são efetuadas exclusivamente online,
em https://portal.ipp.pt/cands/cactesp/login.aspx. A
1.ª Fase da Edição 2016/2017 do Concurso de Acesso
aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do
P.PORTO abre a 1 de agosto.
Para mais informações, consulta
https://www.ipp.pt/ensino/cursos/tecnico-superior-profissional
ou contacta-nos através do e-mail ctesp@ipp.pt.

