
  A Universidade Jean Piaget de Angola (UNIPIAGET)
foi criada através do Decreto Executivo n.º 44-A/01, de
06 de Julho e tem como entidade promotora a Associa-
ção Instituto Piaget de Angola(AIPA) fundada em 1999.

     A Unipiaget de Angola é uma instituição de Ensino 
Superior que ministra 17 cursos de Licenciatura e 6 de 
Mestrado.

   A Unipiaget é uma Instituição de Ensino Superior 
Privada do carácter associativo que, visando dar 
cumprimento às normas Gerais Reguladoras do 
subsistema do Ensino Superior, tem como missão 
promover a criação, a transmissão e a difusão da 
articulação de estudos, da docência e da investigação 
científica integrada na vida e sociedade angolana. 

UNIPIAGET

«A Principal meta da educação é criar homens

 que sejam capazes de fazer coisas novas, 

não simplesmente repetir o que outras gerações

 já fizeram»
Jean Piaget

1896-1980

    A Unipiaget de Angola possui protocolos Institucional 
com diversas Universidades europeias e empresas 
multinacionais em sectores variados. O contacto com 
empresas multinacionais, têm criado maiores 
perspectivas profissionais na procura de trabalho a 
nível do mercado nacional e internacional. 

 

  Estes protocolos proporcionam aos alunos uma 
perspectiva internacional sobre  o curso no qual se 
encontram inscritos, permitindo-lhes a aquisição de um 
conhecimento de um sistema académico diferente, 
inserido numa sociedade e numa cultura divergente.

  Desta forma proporcionamos aos nossos alunos o 
intercâmbio estudantil, primordial na vivência 
universitária de qualquer aluno. 

DOCUMENTOS

REQUISITOS
Para ingressar à Unipiaget, o candidato deve ter 
concluído, com aproveitamento, o Ensino Secundário 
ou ter frequência no Ensino Superior.

Ÿ Situação Militar regularizada (género masculino)

Ÿ Fotocopia do B.I actualizado 

Ÿ Registo Criminal (para efeito de matrícula)

Ÿ Cartão de Vacina. 

Para matricular-se na Unipiaget, o canditado é sujeito 
a um exame de acesso ao Ensino Superior.

Ÿ Atestado Médico (para efeito de matrícula)

Ÿ Certificado de Habilitações homologado pelo o 
Ministério da Educação ou equivalente (cópia 
autenticada acompanhada pelo original)

Ÿ 2 fotos do tipo passe 

 CONDIÇÕES
 DE ACESSO

PROTOCOLOS



ESCOLHE 
O TEU CURSO

FORMAR 
PARA ANGOLA 
E PARA O MUNDO
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