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BOLETIM DE CANDIDATURA 

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL 
 

Registo: _________________________ 

Recebido em: _____/_____/_________ 

Por: ____________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

Género: Feminino    Masculino   Data de Nascimento: ___/___/_____  País de Origem: ____________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________   Código Postal: _________ - _______  ______________________________  

Telefone: _________________  Telemóvel: _________________   E-mail: _________________________________________________ 

Situação académica (assinale com uma cruz): 

Estudantes titulares de Ensino Secundário Português ou equivalente …………………….….………………………………………………………….………  

Estudantes titulares de Ensino Médio Brasileiro e do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ………………………..………………………………  

Estudantes titulares de Ensino Secundário Estrangeiro oriundos de outros Estados-Membros da CPLP ………………………………………………  

Estudantes titulares de Ensino Secundário Estrangeiro oriundos de outros Países ……………………………………………..……..………….…………  
 

Curso(s) da Universidade do Minho a que se candidata: 

  Código:                Designação: ____________________________________________________________________________ 

  Código:                Designação: ____________________________________________________________________________ 

  Código:                Designação: ____________________________________________________________________________ 

Prova(s) em que se inscreve (exceto para titulares do ensino secundário português, ou equivalente, ou do ENEM):  

Biologia e Geologia  Desenho  Economia  Filosofia  

Física e Química  Francês  Geografia  Geometria Descritiva  

História  História da Cultura e Artes  Inglês  Literatura Portuguesa  

Matemática  Matemática A  
Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais 
 Português  

  

Documentos que entrega para a instrução do processo de candidatura (traduzidos para língua portuguesa ou inglesa): 

� Diploma ou certificado emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação num programa de ensino e confira ao seu 
titular o direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no país em que foi obtido (exceto para titulares do ensino 
secundário português, ou equivalente, ou do ENEM) ………………………………………………………………………………………….……………....…  

� Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português, ou equivalente, ou do ensino secundário estrangeiro com as 
disciplinas discriminadas ……………………………………………………………....………………………………………………………………………..……….  

� Documento que ateste o nível de conhecimento da língua portuguesa (exceto para candidatos titulares de curso obtido em países de 
língua oficial portuguesa) ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……..…  

� Certidão das unidades curriculares realizadas em estabelecimento de ensino superior estrangeiro, se aplicável ……………………………….  

� Fotocópia do passaporte ou de outro documento legalmente equivalente ………………………………………………………………………………..…  

� Procuração, se aplicável …………….……………………………………………………………………………………………..…………………..…………………  
 

 
 
 

v.s.f.f. 



 

 
 
 
 
 
 

Competências linguísticas: 

  Língua materna: _____________________________________________________________________________________________ 

Línguas estrangeiras: Compreender Falar Escrever 

Português    

Inglês    

Francês    

Espanhol    

Outra _________________    

Outra _________________    

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado | Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

Necessidades especiais: 

Dificuldades de 
mobilidade 

Dificuldades de audição Dificuldades de visão 
Dificuldades de 
aprendizagem 

Outras deficiências 

 

Informação adicional: 

Pretende candidatar-se a alojamento nas Residências Universitárias da UMinho?   SIM    NÃO  

Como descobriu a Universidade do Minho? 

Agências de Recrutamento  Amigo/Família  Google  Outro motor de pesquisa  

Feiras/Exposições  Jornal/Revista  Estudante da UMinho  Website UMinho  

Publicações da UMinho  Evento da UMinho  Websites Especializados (Quais? __________________)  
 

Declara, sob compromisso de honra, que: 

1. Não tem nacionalidade portuguesa, nem está abrangido pelas exceções previstas no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento; 

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 do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional a 
Ciclos de Estudos de Licenciatura e Integrados de Mestrado na Universidade do Minho. 

 

Data: ___/___/___      Assinatura:________________________________________________________________________________ 

 


