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O Uniarea é o portal de referência no que toca a informações 
sobre o Ensino Superior. Com um tom descontraído, mas sem 
perder o rigor, queremos comunicar aos jovens as suas 
possibilidades de futuro formativo e tudo o que lhe possa ser  
complementar, com vista à sua realização pessoal e à 
concretização dos seus sonhos. 

Informamos os jovens das últimas notícias sobre o Ensino 

Superior e outros temas extracurriculares e lúdicos.

Damos as últimas notícias

Os estudantes encontram no nosso site informações sobre 

as instituições superiores e os seus cursos. 

Listamos as opções de futuro

Respondemos todas as semanas a centenas de e-mails, 

mensagens no site, e nas nossas redes sociais, de alunos 

que querem ingressar em cursos superiores. 

Somos fonte de informação
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Descubra um pouco mais sobre nós

Fev 2014

Mar 2014

Set 2014

Mai 2014

27 Jan 2014

Jan 2015
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Proporcionamos aos estudantes 

as melhoras ferramentas 

disponíveis, que lhes permitem 

obter as informações para as 

suas escolhas de forma mais 

eficaz e direta.

É neste novo fórum, lançado em Outubro, 

que o aluno pode colocar as suas dúvidas e 

trocas ideias com outros estudantes. 

www.uniarea.com/forum
Os alunos encontram aqui as últimas notícias sobre o 

ensino superior, vida académica, actividades 

extracurriculares e outros assuntos, bem como várias 

páginas com informações sobre o acesso ao ensino 

superior e os cursos superiores.

www.uniarea.com
Esta é uma nova secção do site que permitirá aos 

alunos pesquisar as várias universidades com 

base na sua localização. Já desenvolvida, foi 

lançada publicamente no fim de Janeiro de 2015.

www.uniarea.com/directory

Quais são os nossos conteúdos e plataformas de actuação

Foto de José 
Sarmento Matos
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Querem garantir que os 
filhos tomam as melhores 
decisões para o seu 
futuro. 

Pais

Estão próximos dos 
alunos e acabam por ser 
uma referência e fonte de 
informação.

Professores

Precisam de informação 
atualizada sobre o acesso 
ao ensino superior e os 
seus processos. 

Psicólogos

Para quem trabalhamos 
diariamente com objetivo 

de os apoiar nas suas 
decisões de futuro.

Estudantes

Atores fulcrais no ensino 
superior que estamos a 

mostrar de uma nova 
forma aos estudantes.

Universidades

Cada vez mais presentes 
na vida dos jovens através 

dos seus produtos 
serviços.

Empresas

Veja quem está representado neste projeto
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Graças a todos os vossos artigos 

sobre exames nacionais, 

candidaturas, universidades, etc. 

consegui organizar “o meu futuro” 

mais calmamente, mais informada e 

mais segura das minhas escolhas! 

Obrigada e continuem o excelente 

trabalho, ajudam muito nas nossas 

escolhas.

Catarina Romeira

Colocada este ano no Ensino Superior

Estamos muito próximos dos jovens quer no site como nas redes sociais
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Level 15 Concorde Towers, 
UB City 1 60338
New York
United States

davis@uniarea.com +351 968 965 073 
Estamos aqui para o ajudar Qualquer dia entre as 9h e as 19h

Startup Lisboa
Rua da Prata, 80
Lisboa
Portugal


