Critérios para a Seriação dos Candidatos às vagas fixadas para
Mudança de Par Instituição/Curso e Reingresso
Mudança de par instituição/curso
Mudança de par instituição/curso é o ato pelo qual um estudante se matricula e ou se
inscreve em par instituição/curso diferente daquele(s) em que, em anos letivos anteriores,
realizou uma inscrição. (Portaria nº181-D/2015, de 19 de Junho).
Sem prejuízo da verificação das condições previstas no Regulamento aprovado pela Portaria
nº181-D/2015, de 19 de Junho, os candidatos só serão admitidos a concurso se satisfizerem
as classificações mínimas exigidas aos candidatos através do Regime Geral, nomeadamente a
nota mínima na prova de ingresso e a nota mínima de candidatura.

Critérios de seriação e respetivas ponderações:
a) Exame de Matemática A (25%)
Classificação obtida no exame de Matemática A ou prova considerada homóloga numa escala
de 0 a 20, arredondada às décimas.
Nota: no caso das classificações de exames homólogos aplica-se a fórmula de conversão de
classificações publicada pela CNAES.
b) Média final do ensino secundário (25%)
Classificação considerada numa escala de 0 a 20, arredondada às décimas.
Nota: no caso das classificações em escala estrangeira aplica-se a fórmula de conversão
referida no ponto anterior.
c) Média das classificações obtidas nas unidades curriculares concluídas com aprovação na
instituição/curso, ponderada pela qualidade global do programa, QGP. (20%)
A qualidade global do programa será classificada numa escala discreta de 1 a 3 de acordo com
as tabelas 1A e 1B.
d) Progresso no curso de origem, ponderado pela qualidade global do programa de origem,
QGPO. (20%)
A qualidade global do programa de origem será classificada numa escala discreta de 1 a 3 de
acordo com as tabelas 1A e 1B. O progresso é aferido de acordo com a seguinte fórmula
(classificação entre 0 e 20):
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 =

𝐸𝐶𝑇𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚
× 20
𝐸𝐶𝑇𝑆 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑒𝑣𝑒𝑢 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚

Nota: Esta fórmula será adaptada no caso de alunos que provenham de outros sistemas de
ensino em que não há uma atribuição de ECTS por unidade curricular. Não havendo
informação sobre o número total de ECTS em que o aluno se inscreveu, consideram-se 60
ECTS por ano de inscrição.
e) Antiguidade da última inscrição (10%)
Preferem-se os alunos com a última inscrição mais recente. Será atribuída uma classificação
discreta entre 1 e 3 de acordo com a tabela 2.
Nota final de candidatura:
A nota final de candidatura é a que resulta da aplicação da seguinte fórmula*:

𝑵𝒐𝒕𝒂 = 𝟐𝟓% × 𝑬𝒙𝒂𝒎𝒆𝑴𝒂𝒕𝑨 + 𝟐𝟓% × 𝑴é𝒅𝒊𝒂𝑺𝒆𝒄 + 𝟐𝟎% × 𝑴é𝒅𝒊𝒂𝑼𝑪 (
𝟐𝟎% × 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 (

𝑸𝑮𝑷𝑶
𝟑

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞

) + 𝟏𝟎% × (
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𝑸𝑮𝑷
𝟑

)+

× 𝟐𝟎)

Requisito mínimo de admissão: nota final de candidatura superior a 12,5 valores.
*No caso de apresentação de Unidades Curriculares realizadas em mais que uma
instituição/curso considera-se a média ponderada por número total de ECTS na
instituição/curso.

Reingresso
Reingresso é o ato pelo qual um estudante, após interrupção dos estudos num par instituição/curso
de ensino superior, se matricula na mesma instituição e se inscreve no mesmo curso ou em curso que
lhe tenha sucedido. (Portaria nº 181-D/2015, de 19 de Junho).
Sem prejuízo da verificação das condições previstas no Regulamento aprovado pela Portaria nº 181D/2015, de 19 de Junho, os candidatos só serão admitidos se não tiverem prescrito mais do que uma
vez. Caso o candidato tenha interrompido os estudos por aplicação do regulamento de prescrições, só
será admitido caso essa interrupção dos estudos não corresponda a um período superior a 5 anos.

Anexo

Tabela 1A: Qualidade global do programa de origem.
Classificação das Universidades Públicas Portuguesas
Cursos que exigem Matemática A como prova específica e em que a nota de ingresso
do último candidato foi > 15,5
Cursos que exigem Matemática A como prova específica e em que a nota de ingresso
do último candidato foi > 12,5 valores e ≤ 15,5 valores
 Cursos que não exigem Matemática A como prova específica
 Cursos em que a nota de ingresso do último candidato foi ≤12,5

3
2
1

Nota: considera-se o concurso nacional de acesso ao ensino superior do ano anterior à candidatura.

Tabela 1B: Qualidade global do programa de origem.
Classificação das Universidades Estrangeiras e Universidades Privadas Portuguesas
Financial Times Ranking of Business Schools
Cursos não constantes do «Financial Times Ranking of Business Schools» com pelo
menos uma das seguintes acreditações: EQUIS ou ACCSB
Outras

Tabela 2: Classificação em função da data da última inscrição.
Última Inscrição
1 ano
2 anos
3 ou mais anos

3
2
1

3
2
1

