Reitoria

Despacho RT-10/2021
Alteração excecional do prazo de
candidaturas para estudantes
internacionais detentores do ENEM,
para o ano letivo de 2021/22.

O despacho RT-74/2020, de 16 de outubro de 2020, determina as condições de ingresso para
efeitos do Concurso Especial de Acesso e Ingresso de Estudantes Internacionais nos ciclos de estudos
conducentes ao grau de licenciado e nos ciclos de estudos integrados conducentes ao grau de mestre
da Universidade do Minho, para o ano letivo 2021/2022.
O anexo V ao referido despacho fixava o respetivo calendário e fases de candidatura, estabelecendo
que a 1.ª fase de candidaturas, a decorrer entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro de 2021, se
destinava a candidatos detentores do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), brasileiro.
Constatou-se, recentemente, que Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), responsável pelo ENEM, alterou as datas habituais de realização e divulgação dos
resultados do referido exame, estando essa divulgação prevista para o dia 29 de março. Neste
contexto, e de modo a permitir a candidatura dos interessados à UMinho, através do concurso em
apreço, em condições semelhantes às inicialmente previstas, no exercício das competências que me
são atribuídas pelo artigo 37.º dos Estatutos da Universidade do Minho, publicados no Diário da
República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro, determino a alteração do calendário relativo à 1.ª
fase de candidaturas do Concurso Especial de Acesso e Ingresso de Estudantes Internacionais, nos
termos seguintes:
1. A 1ª fase de candidaturas prevista no Despacho RT-74/2020, destinada exclusivamente a
detentores do ENEM, que deveria decorrer entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro, prolonga-se
até ao dia 23 de abril;
2. A obtenção de pré-requisitos para acesso à Licenciatura em Música decorre entre 03 e 07 de
maio;
3. A afixação das listas de colocação dos candidatos detentores do ENEM ocorre até ao dia 11
de maio;
4. A matrícula e a inscrição decorrem entre os dias 24 e 28 de maio.
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