ANEXO I
CANDIDATURAS AO ABRIGO DO ESTATUTO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL
CANDIDATOS BRASILEIROS

Desde 2016, a ESAP passou a aceitar os resultados do ENEM no seu processo seletivo e, em
outubro de 2018, formalizou a utilização desses resultados ao abrigo de um protocolo
estabelecido com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, Brasil). Ao abrigo desse protocolo o INEP faculta à ESAP o acesso à base de dados do
ENEM para efeitos de validação de resultados dos candidatos ao processo seletivo da ESAP.
Esta opção faz com que os candidatos brasileiros não tenham de realizar novos exames para
ingressar nos cursos da ESAP.
Os candidatos sem ENEM poderão realizar a prova interna de ingresso aos cursos da ESAP
sem ter de se deslocar a Portugal. Esta possibilidade resulta de um protocolo de parceria da
EduPortugal & Colégio Rio Branco que permitirá realizar as provas em São Paulo – Brasil.
A ESAP analisa e seleciona os candidatos brasileiros a partir das notas obtidas no ENEM, de
acordo com as notas exigidas para cada um dos cursos oferecidos.

CONDIÇÕES DE ACESSO E INGRESSO
1. Ter concluído o ensino médio;
2. Ter realizado o ENEM em 2021, 2020, 2019, 2018 ou 2017
3. Obter as classificações mínimas exigidas na(s) prova(s) de ingresso (475 pontos*) e na nota
de candidatura (475 pontos*)
* 95 pontos após conversão para a escala portuguesa

NOTA DE CANDIDATURA
A nota de candidatura é calculada da seguinte forma:
1. Classificação do ensino médio (nota global do ENEM): 65%
2. Classificação das provas do ENEM relevantes para o curso a que se candidata: 35%

DOCUMENTAÇÃO
1. Fotocópia do documento de identificação (Passaporte ou Cartão de Cidadão estrangeiro).
2. Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato é elegível enquanto
“estudante internacional” em conformidade com as condições elencadas nas alíneas do nº

2 do art. 2º do Regulamento do Estudante Internacional da ESAP (modelo de acordo com o
Anexo II).
3. Documento comprovativo da conclusão do ensino médio no Brasil.
4. Documento comprovativo das classificações obtidas no ENEM.
NOTA IMPORTANTE: O documento referenciado no ponto 3. deverá ser original devidamente
autenticado pela Apostila da Convenção de Haia.

COMO FUNCIONA?
Deverá consultar a tabela, abaixo, com a indicação do elenco e da ponderação das provas
ENEM para ingresso nos cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado da ESAP:

Elenco e Ponderação das Provas ENEM para ingresso nos cursos de Licenciatura e Mestrado
Integrado da ESAP

Ciclos de estudos

Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia

Licenciatura em Artes Visuais - Fotografia

ENEM e respetiva ponderação

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 35%

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 35%

Licenciatura em Cinema e Audiovisual

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 35%

Licenciatura em Design de Comunicação

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 35%

Licenciatura em Teatro

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 35%

Mestrado Integrado em Arquitetura

Nota Global do ENEM: 65% + Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias: 20% + Matemática
e suas Tecnologias: 15%

DEVERÁ VERIFICAR SE REÚNE AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA SE CANDIDATAR
1. A classificação do ensino médio (nota Global do ENEM) abrange todas as áreas de
conhecimento e deverá ser calculada assim:
Média das notas no ENEM: (C HUM+C NAT+LING+MAT+RED)/5
2. Para o acesso aos cursos só são utilizadas as provas do ENEM relevantes para o curso a
que se candidata, ou seja, somente aquelas que se aproximam dos conteúdos exigidos nas
provas de ingresso portuguesas. Assim, depois de escolher o(s) curso(s) a que se pretende
candidatar deverá verificar se as suas notas do ENEM atingem as classificações mínimas
exigidas (475 pontos).
3. Conversão da nota para a escala de notas portuguesa:
Nota Final = Nota da Ponderação*200/1000
4. Exemplo de candidatura ao Mestrado Integrado em Arquitetura:

Resultados ENEM
ENEM – áreas de
conhecimento
C HUM – Ciências Humanas e
suas Tecnologias
C NAT – Ciências da Natureza e
suas Tecnologias
LING – Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias
MAT – Matemática e suas
Tecnologias
RED - Redação
NG ENEM – Nota Global do
ENEM

Pontuação
Candidato A

Pontuação
Candidato B

550

500

600

600

450

700

700

600

650

800

590

640

O candidato não reúne os
requisitos para se candidatar
por
ter menos de
475
pontos numa das áreas de
conhecimento exigidas para o
acesso ao Mestrado Integrado
em Arquitetura.

Candidato B
Ponderação: Nota Global do ENEM (NG ENEM): 65% + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
(LING): 20% + Matemática e suas Tecnologias (MAT): 15%
Fórmula de Cálculo da Nota: (NG ENEM*65 + LING*20 + MAT*15)/100
Cálculo da Nota: (640*65 + 700*20 + 600*15)/100
Nota = 646
Fórmula da Nota Final: 646*200/1000
Nota Final = 129,2 (nota de candidatura suficiente para acesso ao curso)

