
RECURSOS GOEP 2019/20

FAQ's
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Acesso ao Ensino Superior para
estudantes provenientes das vias

profissionalizantes do nível secundário



AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR SÃO OBRIGADAS
A ABRIR ESTE CONCURSO?

 
Não! O concurso especial tem caráter voluntário,
competindo às instituições de ensino superior
fixar as vagas que pretendem afetar ao mesmo,
dentro dos limites fixados por despacho do
membro do Governo responsável.

FAQ 1



FAQ 2
QUE TIPO DE

INSTITUIÇÕES PODEM
ABRIR ESTE CONCURSO

ESPECIAL?

 

.

 

 

Inst i tuições de ensino superior ,  universitár ias
e pol i técnicas!



FAQ 3
A QUE TIPO DE CURSOS OS
CANDIDATOS DESTA VIA SE

PODEM CANDIDATAR?
 L icenciaturas e Mestrados Integrados



FAQ 4
COMO SERÁ FEITA A

SERIAÇÃO DE
CANDIDATOS?

A seriação dos candidatos é real izada
considerando devidamente os resultados dos
respetivos percursos formativos (deverão ser
f ixadas as áreas da classif icação nacional de
áreas de educação e formação (CNAEF) que
permitem a candidatura a cada ciclo de
estudos no ensino superior).

 



FAQ 5
QUAIS OS CRITÉRIOS QUE SERÃO

CONSIDERADOS?
Conclusão do nível secundário e da aprovação nas
respetivas provas finais.
Provas realizadas nas próprias instituições de ensino
superior às quais se candidatam, tendo em vista avaliar se
dispõem dos conhecimentos e competências.
consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão no
ciclo de estudos aos quais apresentem candidatura
(provas conhecimentos).
Resultados das respetivas provas finais, avaliações que
fazem parte do seu currículo (PAP).



FAQ 6
A CANDIDATURA POR ESTA VIA IMPEDE A
CANDIDATURA ATRAVÉS DO CONCURSO

NACIONAL DE ACESSO A TODOS OS
CURSOS?

 
 
 

NÃO!
É facultado aos alunos das vias profissionalizantes do
nível secundário a realização dos exames finais
nacionais que elegerem como provas de ingresso para
acesso ao ensino superior, quando pretendam ingressar
em ciclos de estudos que apenas facultem o ingresso
através das vias adequadas aos estudantes com
formação científico -humanística.



CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO
a) Com uma ponderação mínima de 50 %, a classificação
final do curso obtida pelo estudante;
b) Com uma ponderação mínima de 20 %, as
classificações obtidas:
i) Na prova de aptidão profissional, no caso de titulares
dos cursos profissionais (PAP).
c) Com uma ponderação máxima de 30 %, as
classificações de provas teóricas ou práticas de
avaliação dos conhecimentos e competências
consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão no
ciclo de estudos a que se candidata.
 
 
Nota: avaliação da capacidade para a frequência
considera estes critérios de forma cumulativa.
 
 

FAQ 7



QUAL A NOTA MÍNIMA PARA ACESSO
E INGRESSO

Classificações iguais ou superiores a 95 pontos, na escala de 0
a 200, em cada um dos elementos de avaliação referidos no
número anterior.
 
Cada instituição de ensino superior comunica à Direção -Geral
do Ensino Superior, para cada par instituição/ciclo de estudos:
 
a) O número de vagas disponíveis;
b) A identificação das provas teóricas ou práticas de avaliação;
c) A fórmula da nota de candidatura decorrente da aplicação
do disposto no presente artigo.
5 — Esta informação é publicada no site da DGES(Direção Geral
de Acesso Ensino Superior).
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ONDE SE REALIZAM AS CANDIDATURAS E AS
PROVAS

 
 

No caso das instituições públicas, a realização da
candidatura é apresentada a nível nacional
através do site da DGES e no caso dos
estabelecimentos de ensino privado é nas próprias
instituições!

 
*ressalva-se que atendendo à crise do COVID 19,
deverão estar atentos ao site da DGES, para obter
informações atualizadas!
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FONTES:
https://dre.pt/application/file/a/131016635
 
https://www.dges.gov.pt/pt
 

 

Nota: esta informação não dispensa  a consulta da informação dispensada nas fontes oficiais.

https://dre.pt/application/file/a/131016635
https://www.dges.gov.pt/pt
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