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CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL A CICLOS DE 

ESTUDOS DE LICENCIATURA E INTEGRADOS DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DO MINHO 
 

2017/2018 
 

COMO CONCORRER 
 

 

1º Passo: Escolha um dos cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado disponíveis na UMinho (pode consultar a lista de 
cursos em: https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Paginas/Licenciaturas-e-mestrados-integrados.aspx); 

 
2º Passo: Consulte os anexos “Regulamento” e “Provas de Ingresso, Vagas e Calendário”; 
 
3º Passo: Preencha o boletim de candidatura; 
 
4º Passo: Inclua no seu processo de candidatura os seguintes documentos:  

 um 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 ou documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente;  

 um documento que ateste o nível de conhecimento da língua portuguesa ou inglesa; 

 uma fotocópia do passaporte ou de outro documento oficial;  

 uma procuração, caso seja necessário. 

5º Passo: Junte ainda ao processo uma declaração, sob compromisso de honra, de que não reside legalmente em 
Portugal há mais de dois anos de forma ininterrupta; não requereu o acesso ao ensino superior nacional através dos 
restantes regimes especiais; nem frequenta a UMinho no âmbito de um programa de mobilidade internacional; 
 
6º Passo: Apresente diretamente a candidatura na Secretaria dos Serviços Académicos da Universidade do Minho, 

Campus de Gualtar ou Campus de Azurém (têm legitimidade para efetuar a apresentação da candidatura o estudante ou 

um seu procurador bastante). 

 

Ou em alternativa, a candidatura poderá ser enviada por via postal, para o endereço:  

Serviços Académicos da Universidade do Minho 

Campus de Gualtar 

4710-057 Braga 

Portugal  

 

O pagamento da taxa de candidatura, no valor de 65,00€, é obrigatório para aceitação da mesma e poderá 

ser efetuado: 
 

1. Através de Cartão de Crédito (VISA e MasterCard) ou Referência Multibanco: 

Passo 1 - Efetuar pré-registo no Portal  store.uminho.pt e iniciar sessão: 

1. Clicar em + Registe-se; 

2. Inserir nome e conta de e-mail; 

3. Após clicar em Registar, receberá uma mensagem na conta de e-mail indicada para proceder à conclusão do 

processo de ativação da conta, devendo clicar no link recebido e completar o registo, indicando a password. 

Passo 2 - Efetuar o pagamento da taxa de candidatura: 

1. Clicar em Educação e depois em Candidaturas; 

2. Escolher o produto Taxa de Candidatura ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante 

Internacional; 

https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Paginas/Licenciaturas-e-mestrados-integrados.aspx
http://store.uminho.pt/pt/
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3. Adicionar ao carrinho de compras e Comprar; 

4. Seguir os passos da compra até à respetiva conclusão. 
 

 

2. Através de transferência bancária: 

1. ABA ou Swift code do banco: CGDIPTPL 

2. Nome da Instituição de estudo: Universidade do Minho 

3. Setor financeiro responsável pela cobrança: Direção Financeira e Patrimonial 

4. Endereço completo do setor financeiro: Largo do Paço, 4700 Braga 

5. Nome do Banco: Caixa Geral de Depósitos 

6. Nº do banco (NIB) 003501710016732263015 

7. Nº da agência: 0035 – 0823 

8. Conta bancária: 0171167322630 

9. IBAN: PT50003501710016732263015 

10. Endereço bancário: Praça da República – 4700 BRAGA – PORTUGAL 

11. Nº de contribuinte da Instituição (Universidade do Minho): 502011378 
 

Caso opte pela transferência bancária e pelo envio dos documentos por via postal, deverá anexar o 

comprovativo de pagamento da taxa. 

 

7º Passo: Aguarde pela afixação dos editais de colocação que serão publicados em: www.alunos.uminho.pt  
 

http://www.alunos.uminho.pt/

