
1. Titulares de Outros Cursos Superiores 

Candidaturas on-line 

Destinatários 

Ao Concurso Especial de Acesso destinado a Titulares Outros Cursos Superiores podem 
candidatar-se os estudantes que sejam: 

Titulares do grau de bacharel, licenciado, mestre ou doutor; 

E que, cumulativamente: 

 Reúnam as condições fixadas pela Instituição de Ensino Superior (IES) pretendida, 
devidamente aprovadas e divulgadas; 

 Satisfaçam os pré-requisitos, quando exigidos pelo par instituição/curso pretendido. 
 Não estejam abrangidos pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
62/2018, de 6 agosto. 

Vagas (a aguardar validação) 

Curso Vagas 

Arquitectura Paisagista 1 

Biologia 1 

Engenharia Agronómica 2 

Engenharia Alimentar 1 

Engenharia do Ambiente 1 

Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais 1 

Engenharia Zootécnica 2 

total 9 

 
Critérios de seriação  

Os candidatos serão seriados pelo Conselho Científico do ISA, ou por Comissão dele emanada, através da atribuição de uma 
classificação final de seriação (CFS), numa escala de 0-200, calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Nesta expressão o parâmetro Af assume um valor no intervalo de [0,1], e é a afinidade do curso que possui em relação ao que se 

candidata de acordo com a tabela abaixo. Caso o aluno possua mais de um curso, utilizar-se-á o valor Af mais elevado. 



 

 

TIPO DE CURSO1 AF 

Cursos exatamente com a mesma designação 1,0 

Cursos com designação diferente mas situados na mesma área científica 0,8 

Cursos na mesma Área de Estudos da DGES2 0,6 

Cursos de engenharia (apenas para as transferências ou mudanças de curso para cursos de 
engenharia do ISA) 

0,4 

Cursos de arquitetura (apenas para as transferências ou mudanças de curso para o curso de 
Arquitectura Paisagista do ISA) 

0,4 

Todos os restantes casos 0,0 

1
Caso um curso esteja situado em mais do que uma opção, deverá optar-se pela mais favorável ao candidato. 

2
Informação disponibilizada no site da DGES 

 
Natureza - refere-se à natureza do grau e diploma de nível mais avançado que possuem, podendo tomar os seguintes valores: 
Doutoramento: 5,0 Mestrado: 4,5 (mestrado pré-Bolonha) ou 4,0 (mestrado Bolonha) Licenciatura: 3,5 (licenciatura pré-Bolonha) ou 3,0 
(licenciatura Bolonha) Bacharelato: 3,0 MFC - é a Média Final de Curso do aluno na escala 0-20. Caso o aluno tenha mais de um grau 
contará a média do curso de nível mais avançado, sempre que exista uma avaliação quantitativa numa escala numérica. UCI é 
determinado por: 

 

CLUC = Classificação de Unidade Curriculares concluídas com aprovação no ISA (na escala 0-20). ECTSUC = ECTS das Unidade 
Curriculares em que o aluno esteve inscrito no ISA. Verificando-se um empate da aplicação da fórmula anterior, será realizada uma 
entrevista aos candidatos empatados pela comissão do curso respetivo. 

 

Documentos necessários para submissão da candidatura 

Para efetuar a candidatura ao ISA através dos concursos especiais, os estudantes deverão 
preencher o formulário online no site do ISA, acompanhado da entrega dos seguintes 
documentos: 



 Fotografia atualizada; 
 Documento de identificação pessoal (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou 

Passaporte, no caso de cidadãos estrangeiros); 
 Cartão de contribuinte em formato digital (caso não esteja contemplado no 

documento de identificação); 
 Certidão de Habilitações Literárias, no qual deve constar a seguinte informação:  

- Graduados Bolonha: designação da unidade curricular, classificação (0/20), ano 
Letivo/semestre ou data de aprovação e respetivos créditos no sistema ECTS, 
classificação final do curso (0/20) e data de conclusão.  
- Graduados Pré-Bolonha: nome da disciplina, classificação (0/20), ano letivo/semestre 
ou data de aprovação e respetivas unidades de crédito, classificação final do curso 
(0/20), data de conclusão e duração do curso. 

 Os alunos estrangeiros devem apresentar Declaração da Universidade de origem com 
a devida conversão de classificação das disciplinas para o sistema de 0/20; 

 Curriculum vitae do candidato, no formato EuroPass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/). 

 
Emolumentos de candidatura 

Após submeter a candidatura ser-lhe-ão atribuídos os dados necessários para o pagamento 
por multibanco dos emolumentos de candidatura, não reembolsáveis, no valor de 100 euros. 
Só após o pagamento dos emolumentos a candidatura se torna efetiva. 

 
Prazos 

Ação Prazo 
Apresentação de candidaturas 27 de julho a 28 de agosto de 2020 
Afixação dos editais de colocação 11 de setembro de 2020 
Reclamação sobre as colocações 11 a 18 de setembro de 2020 
Matrícula, inscrição e pedido de 
creditações 14 a 18 de setembro de 2020 

Decisão sobre as reclamações 28 de setembro de 2020 
Matrícula para reclamações atendidas 29 de setembro a 2 de outubro de 2020 

Nota: O não pagamento do emolumento de candidatura ou a não apresentação dos 
documentos solicitados será motivo de exclusão ou não validação da candidatura.  


