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REGIME DE MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO NO ENSINO SUPERIOR 

       

Licenciatura em Contabilidade e Administração 

Regime Diurno 

Fundamentação das exclusões das candidaturas 

ANO LETIVO 2018 / 2019 

 

O candidato n.º 537, KAMAL HOSSAIN, a candidatura não está em conformidade com o 

Despacho V.P. N.º 21/2018, não apresenta a documentação abaixo mencionada: 

Candidatos oriundos de Estabelecimentos de Ensino Superior Estrangeiro:  

Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Documento de Identificação, do Estado membro 

da União Europeia, de proveniência do candidato ou passaporte com respectivo visto de 

estudo ou, quando aplicável, do atestado de residência temporária ou permanente; 

Certidão de curso de ensino secundário legalmente equivalente ao português reconhecido 

pela Direcção Geral de Educação ou escola secundária, com discriminação das 

disciplinas efectuadas, bem como dos exames finais de âmbito nacional, das disciplinas 

terminais do ensino secundário consideradas homólogas às provas de ingresso exigidas 

para o curso a que se candidatam; 

Certidão comprovativa de matrícula/inscrição em estabelecimento de ensino superior 

estrangeiro, com menção de que o curso é reconhecido como superior pela legislação do 

país em causa; 

Certidão de disciplinas concluídas no curso e instituição de origem, com os 

correspondentes créditos (ECTS) e as classificações obtidas, com explicitação da escala 

de classificação utilizada no país de origem; 

Obs: Os alunos com residência temporária têm que entregar a Certidão de Cotagem de 

Tempo de Residência em Portugal passado pelo SEF. 
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A candidata n.º 554, Daniela Cristina Ribeiro Martinho, nas provas de ingresso realizadas 

através de exames nacionais não tem a nota mínima exigida pelo ISCAL (100 pontos). (alínea b- 

artigo 9.º da Portaria n.º 181-D/2015 de 19 de junho. 

O candidato n.º 802, Tiago Vasconcelos Lopes, apresentou aquando da sua 

candidatura a declaração de não prescrição passada pelo ISEL datada de 6 de junho 

2017, quando deveria apresentar a declaração de não prescrição passa pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Processo incompleto não está 

em conformidade com o DESPACHO V.P. N.º 21/2018. 

 

       O Presidente de Júri 
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