BOLETIM DE CANDIDATURA

Registo: _________________________

REGIME DE MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO
Estudantes de Estabelecimento de Ensino Superior Estrangeiro

Recebido em: _____/_____/_________
Por: ____________________________

Nome: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ Documento de Identificação n.º: ___________________________
Morada: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________ Código Postal: __________ - ________ ________________________________
Telefone: ____________________ Telemóvel: ____________________ E-mail: ___________________________________________
Curso da Universidade do Minho a que se candidata (consultar as instruções de preenchimento):
Código:

Designação: _____________________________________________________________________________

Instituição de ensino superior de proveniência:
Designação: _________________________________________________________________________________________________
Curso do ensino superior de proveniência:
Designação: _________________________________________________________________________________________________
Documentos que entrega para a instrução do processo de candidatura (a preencher pelos Serviços):
 Documento de identificação civil e fiscal ………………..………..……………………………………………..……………………………..……………………
 Procuração, quando for caso disso ……….………………………………………………………………………..……………………………..…………………..
 Documento comprovativo da classificação final do ensino secundário (10º/12º anos ou equivalente) e das classificações obtidas nos
exames nacionais das provas de ingresso fixadas para o curso a que se candidata (Ficha ENES ou documento equivalente)…….…………
 Certidão de um curso de ensino secundário com as disciplinas discriminadas (traduzida para língua portuguesa ou inglesa) ….........
 Certidão das unidades curriculares realizadas no ensino superior, no curso e estabelecimento de proveniência (traduzida para língua
portuguesa ou inglesa) ……………………………………………………………..………………………………..…………………………………………………….
 Plano de estudos com indicação dos créditos e das áreas científicas de cada unidade curricular ……………………...….……………………….
 Certidão de conteúdos programáticos, créditos e cargas horárias das disciplinas efetuadas no ensino superior (traduzida para língua
portuguesa ou inglesa) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
 Declaração atualizada da última inscrição efetuada no ensino superior no estabelecimento e curso frequentado ..……..……………………..
 Declaração de que o curso é reconhecido como superior pela legislação do país em causa ………………………………………………………….
 Comprovativo da titularidade da prova de aptidão vocacional específica fixada para o concurso local de acesso ao curso de Música
(apenas para candidatos a esse curso) …….…………………………………………….……………………….………………………………………………….
 Documento comprovativo da situação de bolseiro no último ano letivo de inscrição, quando for caso disso ……….…………….………………
 Outro (especificar) ………………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………..
Já foi aluno da Universidade do Minho? SIM

NÃO

Nº de aluno: _____________ (apenas se respondeu sim)

Declara, sob compromisso de honra, que:
1. Teve uma matrícula e inscrição validamente realizada num estabelecimento e curso de ensino superior estrangeiro;
2. Apresentará, no ato da matrícula e inscrição, o comprovativo de satisfação do pré-requisito exigido (se aplicável);
3. Tomou conhecimento das condições descritas no Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso nos
Cursos Ministrados na Universidade do Minho.
Data: _____/_____/_________

GCMI.014.2

Assinatura:______________________________________________________________________

