MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
ANO LETIVO 20____/20____

Nº Candidato____________________
Recebido por ____________________ em ___/___/_____

Curso a que se candidata*:______________________________________________________________
IES** onde esteve matriculado: ______________________________________________________
Curso em que esteve inscrito:________________________________________________________
Ano letivo:_______________________________________________________________________

Dados do candidato:
Nome (completo):__________________________________________________________________
Nº de documento de identificação (BI ou CC): ___________________________________
Data de emissão ou data de validade: _________________________________________________
NIF:_____________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/_____
Nacionalidade:_____________________________________________________________________
Morada (completa):_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Telefone:_________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________

Documentos entregues (a preencher pela secretaria):
|__| Certidão da última inscrição em curso superior português ou estrangeiro.
|__| Certidão descriminada das unidades curriculares realizadas, em curso superior português ou
estrangeiro, com a respetiva classificação, ano curricular a que pertencem e correspondentes ECTS.
|__| Documento oficial emitido pela Escola de origem que comprove que o curso de proveniência é
* O candidato fica sujeito à matrícula no ano e nas unidades curriculares que lhe forem exigidas
** IES: Instituição do Ensino Superior

reconhecido como superior pela legislação do país em causa (só para estudantes provenientes de
estabelecimentos de ensino superior estrangeiro).

Um dos seguintes documentos:
|__|Comprovativo de aprovação no(s) exame(s) nacional(ais) do ensino secundário português
correspondente(s) à(s) prova(s) de ingresso exigida(s) para acesso ao curso a que se candidata
(Ficha ENES).
|__|Comprovativo de aprovação nos exames finais de âmbito nacional, das disciplinas terminais do
ensino secundário estrangeiro homólogas das provas de ingresso exigidas para acesso ao curso a que
se candidata.
|__| Comprovativo, emitido pela instituição de origem, do ingresso do estudante através das provas de
avaliação de capacidade para a frequência do ensino superior – Maiores de 23 anos, contendo
informação sobre os conteúdos avaliados e os resultados obtidos nas provas.
|__| Comprovativo, emitido pela instituição de origem, do ingresso do estudante através do concurso
especial para estudantes internacionais, contendo informação sobre a verificação das condições de
acesso e de ingresso nessa instituição.
|__| Certidão(ões) de conteúdos programáticos, cargas horárias e créditos ECTS (se aplicável) das
unidades curriculares realizadas (obrigatório somente caso o aluno pretenda requerer creditação).
|__| Plano de estudos do curso de origem (obrigatório somente caso o aluno pretenda requerer
creditação).
|__| Outro (indicar qual): ________________________________________________
________________________________________________________________________________

Obs: Os candidatos deverão submeter os documentos exigidos traduzidos, por tradutor oficial,
sempre que não forem emitidos em português, inglês, francês ou espanhol e autenticados pela
embaixada ou pelo consulado português no país de origem das habilitações ou pela Apostila
da Convenção de Haia.

Data: ___/___/_____
Assinatura do Candidato: ___________________________________________________

* O candidato fica sujeito à matrícula no ano e nas unidades curriculares que lhe forem exigidas
** IES: Instituição do Ensino Superior

