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GUIA DE ACESSO - ANO LETIVO 2019/2020

CONCURSOS ESPECIAIS
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
1. Candidatos que realizaram as provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a
frequência do ensino superior por candidatos maiores de 23 anos
 Realização das Provas na Atlântica;
 Classificação final das Provas.
2. Titulares de um diploma de especialização tecnológica (DET)
 Classificação final da prova de ingresso
3. Titulares de um diploma de técnico superior profissional (DTSP)
 Classificação final da prova de ingresso
 Classificação final do curso técnico superior profissional (em caso de dispensa das provas)
4. Titulares de outros cursos superiores
 Classificação final do curso superior

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A CANDIDATURA
1. Candidatos que realizaram as provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a
frequência do ensino superior por candidatos maiores de 23 anos, diploma de especialização
tecnológica e diploma de técnico superior profissional.
A candidatura está condicionada à aprovação nas provas especialmente destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior.
1
Fotocópia do cartão de cidadão, com o devido consentimento do interessado(a)
2
Fotocópias dos Cartão de contribuinte e cartão de beneficiário do sistema de saúde, no caso de
não possuir Cartão de Cidadão, com o devido consentimento do interessado(a)
Boletim de vacinas e fotocópia, com o devido consentimento do interessado(a): Anti‐Tétano e
3
Hepatite B (Só no caso de candidatura a cursos de saúde)
4
Certificado de Habilitações
5
Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador
Certidão comprovativa de aprovação nas Provas com a respetiva classificação final, ano em que
6
foi obtida e validade da prova.* (se realizada a prova noutra IES)
7
Regulamento das Prova de Acesso para Maiores de 23 anos em vigor no ano de aprovação (se
realizada a prova noutra IES)
8
Conteúdo programático da Prova Escrita (se realizada a prova noutra IES)
* Os candidatos que realizaram as Provas na Atlântica estão dispensados da entrega dos documentos exigidos em
6, 7 e 8, dado que os elementos respeitantes à habilitação já constam do seu processo individual.
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2. Titulares de outros cursos superiores
1
2
3
4
5

Fotocópia do cartão de cidadão , com o devido consentimento do interessado(a)
Certidão comprovativa de ser titular de um curso superior português (ou equivalência a um
curso superior português), com a indicação da respetiva classificação final
Boletim de vacinas e fotocópia, com o devido consentimento do interessado(a): Anti‐Tétano e
Hepatite B (Só no caso de candidatura a cursos de saúde)
Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador
Fotocópias dos Cartão de contribuinte e cartão de beneficiário do sistema de saúde, no caso de
não possuir Cartão de Cidadão, com o devido consentimento do interessado(a)

PRAZOS PARA CANDIDATURAS E MATRÍCULAS
1ª Fase
Candidaturas: 01 de abril a 31 de maio
Afixação dos Resultados: 03 de junho
Período de Matrículas: 03 a 14 de junho

2ª Fase (VAGAS SOBRANTES)
Candidaturas: 17 de junho a 26 de julho
Afixação dos Resultados: 29 de julho
Período de Matrículas: 12 a 16 de agosto

3ª Fase (VAGAS SOBRANTES)
Candidaturas: 09 de setembro a 13 de setembro
Afixação dos Resultados: 16 de setembro
Período de Matrículas: 16 de setembro a 20 de setembro

4ª Fase (VAGAS SOBRANTES)
Candidaturas: 30 de setembro a 21 de outubro
Afixação dos Resultados: 22 de outubro
Período de Matrículas: 23 de outubro a 31 de outubro

Importante: Os alunos têm que efetuar a matrícula nos prazos estipulados, sob pena de caducidade do
resultado obtido no concurso
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TABELA DE EMOLUMENTOS

Candidatura

Matrícula

Propina Anual
(*)

Cursos de Gestão, Gestão de Saúde, Gestão de Sistemas e Computação e
Marketing e Comunicação Empresarial
Curso de Engenharia de Materiais e Ciências da Eng. Aeronáutica
Curso de Ciências da Nutrição
Todos os cursos
Por cada curso extra
Processo Creditação de Competências:
Instrução inicial
Por uc creditada nos cursos de Gestão
Por uc creditada nos cursos de Engenharia

Cursos de Gestão, Gestão de Saúde, Gestão de Sistemas e Computação e
Marketing e Comunicação Empresarial
Curso de Engenharia de Materiais e Ciências da Eng. Aeronáutica
Curso de Ciências da Nutrição
Inscrição Ciências da Nutrição no 1º ano (liquidada no acto da matrícula)
Todos os cursos
Seguro Escolar
Cursos de Gestão, Gestão de Saúde, Gestão de Sistemas e Computação e
Marketing e Comunicação Empresarial (pagável em 12 mensalidades)
Curso de Engenharia de Materiais e Ciências da Eng. Aeronáutica
(pagável em 12 mensalidades)
Curso de Ciências da Nutrição (pagável em 12 mensalidades) (**)

150€
200€
200€
25€
150€
25€
50€

300€
300€
350€
300€
20€
3000€
3750€
4300€

(*) 3,5% de desconto com o pagamento total da propina no ato da matrícula

(**) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
Comprovação da satisfação do Pré‐Requisito (Atestado Médico) ‐ Indispensável para a realização da
referida matrícula e inscrição em Ciências da Nutrição.
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