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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS A AVALIAR A CAPACIDADE DE MAIORES 
DE 23 ANOS PARA A FREQUÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO 
Ano Letivo _______/_______ 

Registo: _____________________ 

Recebido em: ____/____/_______ 

Por: ________________________ 

Nome Completo: _________________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação n.º: _________________________________________        Validade: ____/____/________ 

Data de Nascimento: ____/____/________        Nacionalidade (país): ________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________________ 

             ____________________________  Código Postal: _________ - _______  _____________________________  

Telefone: _________________  Telemóvel: _________________   E-mail: ____________________________________ 

Disciplina específica em que se inscreve:                Curso a que se pretende candidatar em 1ª opção:                                                            

__________________________________                           ________________________________________ 

Frequentou os Cursos Livres de Preparação e Avaliação na Universidade do Minho?   Sim     Não     

Se, sim, indique o ano letivo: _______ /_______ 

Documentos que entrega (assinale com uma cruz): 

 Currículo académico e profissional, acompanhado dos documentos comprovativos (nos termos do Regulamento) …..….….  

 Documento de identificação (necessário para validação de registos pessoais) ................…………………..………………………..  

Se o documento de identificação for Cartão de Cidadão: 

1. Concorda com a cedência de fotocópia do Cartão de Cidadão, a qual anexa  

2. Não concorda com a cedência de fotocópia do Cartão de Cidadão, comprometendo-se, contudo, a exibi-lo caso lhe seja solicitado   

 Documento comprovativo da residência legal em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 31 de agosto 
do ano em que pretendem ingressar no ensino superior  (apenas para candidatos estrangeiros que não sejam nacionais  
de um Estado membro da União Europeia) …….…………………………………………………………………………………..……………..  

 Procuração, quando for caso disso ………………………………………….…………………………………………………..…………...………  
 

Declara, sob compromisso de honra, que: 

1. Não possui habilitação de acesso ao ensino superior e completou 23 anos até 31 de dezembro do ano civil anterior; 

2. Tomou conhecimento de que a aprovação no exame de avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior dos 
maiores de 23 anos não confere, por si só, acesso direto à matrícula e inscrição no Ensino Superior, ficando sujeito à 
realização de candidatura de acordo com a legislação e os prazos que, para o efeito, vierem a ser publicados e que é 
anulada a inscrição aos candidatos que prestem falsas declarações; 

3. Tomou conhecimento do Regulamento das Provas especialmente adequadas a Avaliar a Capacidade de Maiores de 23 anos 
para a Frequência da Universidade do Minho. 

Universidade do Minho, _____ de __________________ de _______ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 


