Licenciatura em Antropologia
Prova de acesso para candidatos Maiores de 23 anos
Ano Letivo 2018/2019

TIPO DE PROVA
O exame constitui fundamentalmente uma prova de capacidade e é constituído por três
componentes:
1) Apreciação do currículo académico e profissional do candidato;
2) Avaliação das motivações do candidato através da realização de uma entrevista;
3) Prova escrita de avaliação dos conhecimentos e competências considerados
indispensáveis ao ingresso e progressão no curso.
PROVA ESCRITA
A Prova Escrita incidirá sobre competências indispensáveis para a frequência de um curso
superior e em particular sobre as capacidades de compreensão, exposição e raciocínio
crítico. A prova terá a duração de duas horas e será constituída por duas partes: uma,
que consistirá na realização de um resumo de argumentação desenvolvida num texto
que versará uma problemática na área das ciências sociais; outra, consistirá em
responder a uma questão de natureza mais relacionada com a área cientifica do curso,
e pela qual se aferirá a capacidade de reflexão, exposição e desenvolvimento de uma
temática geral relacionada com a antropologia. A nota da prova escrita, atribuída numa
de 0 a 20, terá a ponderação de 50%.
ENTREVISTA
Pretende-se avaliar as motivações do candidato, esclarecer elementos do seu currículo
e introduzir o candidato ao curso de Antropologia.
A avaliação será expressa numa escala de 0 a 20 e terá a ponderação de 50%.
CLASSIFICAÇÃO
A nota final será a soma de 50% da nota da entrevista e avaliação curricular
(classificação de 0 a 20) e de 50% da nota da prova escrita (classificação de 0 a 20).
Para efeito de desempate entre candidatos será verificado o número de anos de
escolaridade, dando-se
preferência
ao
candidato(a)
com maior número.

CALENDÁRIO
 Realização da prova escrita – 25 de Maio às 18h na sala C4.07 (Edifício II)
 Entrevistas – 22 de junho - 22 de junho às 17:30 na sala C4.04 (Edifico II)
PROGRAMA
Temáticas
Identidade e
modernidade.

diversidade

cultural,

visões

do

mundo,

etnocentrismo,

tradição,

Bibliografia e Recomendada para a realização da prova:
Eriksen, Thomas Hylland (2004), What is Anthropology, Pluto Press, UK (contactar o
secretariado da ECSH para obtenção de cópia de estudo)
Júri
Presidente: Professor Doutor Francisco Oneto
Membros: Professor Doutor António Medeiros e Professora Doutora Clara Carvalho.

