
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Podem candidatar-se ao ensino superior os estudantes nacionais e estrangeiros

quo satistaçam cumulativarnente as seguintes condiçôes:

~ Ter aprovaçâo nurn curso de ensino secundârlo ou habilitaçâo nacional ou

estrangeira legalmente eguivalente;

~ Ter realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que se

candidata corn a ciassiflcaçäo Igual ou superior a rninima fixada (ha

instituiçöes de ensino superior que aceitarn provas ou exarnes

estrangeiros);

~ Satisfazer os pré-requisitos, caso sejarn exigidos, para o curso a gue so

pretende candidatar.

O ingresso em cada instituiçào de ensino superior está sujelto a numerus clausus.

Os interessados poder5o contactar a Direcçâo-Geral do Ensino Superior através da

caixa de correio electrónico: ou consultar o sitlo web

www.acessoensinos*ioerior. nt.

Candidatos titulares de habiiitaçôes estrangeiras

Os estudantes estrangeiros podern candidatar-se ao ensino superior em Portuga

devendo, para a efelto, satisfazer as mesmas condicöes que são exigidas aos

estudantes nacionais.

Os titulares de habilltaçOes estrangeiras devem solicitar equivaléncla ao 12.0 ano

de escolarldade, num estabelecirnento do ensino secundário dotado de autonornia



pedagóglca. Para mnais Informaçöes deverá ser consultado o sitlo Web da

Dlrecçâo

-Geral de Inovaçâo e de Desenvolvimento Curricular em www.claidc.min edu.ot

Os estudantes que tenham estado inscrltos e matriculados num estabeleclmento

de ensino superior estrangeiro em curso definido como superior pela Ieglslaçâo do

pals em causa, quer 0 tenham concluido ou nâo, podem solicitar mudanca de

curso ou transferêncla. Para mals Informaçâo sobre esta matéria deverá contactar

o estabelecimento de ensino superior onde pretende Ingressar.

Figura 1: Diagrama de acesso ao ensino superior
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Reg mes de Mudança de Curso, Transferbncia e Reingresso


