PREPARAÇÃO PARA EXAME MAIORES DE 23
CANDIDATURA ESPECIAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
INFORMAÇÕES
QUEM É QUE SE PODE CANDIDATAR NESTE REGIME?
O concurso especial abrange os estudantes que, cumulativamente:
•
•
•
•

Sejam maiores de 23 anos (não há limite máximo de idade);
Não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior;
Sejam titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a sua
frequência do ensino superior, realizadas nas Instituições de Ensino Superior;
Satisfaçam os pré-requisitos, quando exigidos pelo par instituição/curso pretendido.

QUAIS AS PROVAS A REALIZAR PARA EFEITOS DE CANDIDATURA?
As provas a realizar são definidas pela Instituição de Ensino Superior público ou privado que o candidato pretende
frequentar e devem incidir, exclusivamente, sobre as áreas de conhecimento diretamente relevantes para o ingresso e
progressão no curso.
Compete a cada Instituição do Ensino Superior:
•
•
•

Decidir sobre processo para avaliação da capacidade para a frequência do estudante;
Fixar o regulamento das provas, onde estabelece, nomeadamente, prazos e regras de inscrição, critérios
de classificação e de atribuição de classificação final;
Definir a forma que deve revestir a avaliação para frequência em cada um dos seus cursos de licenciatura
ou de mestrado integrado, atendendo às componentes obrigatórias da avaliação fixadas na legislação.

QUAIS OS PARES INSTITUIÇÃO/CURSO A QUE PODE APRESENTAR A CANDIDATURA?
•
•
•

Par instituição/curso para o qual obteve aprovação nas provas;
Outro(s) curso(s) da mesma instituição, na qual obteve aprovação nas provas, desde que tal situação se
encontre prevista no regulamento da IES;
Outro(s) curso(s) de outra(s) IES, distintos daquele(s) em que obteve aprovação nas provas, desde que
aquela(s) admitam essa candidatura à matrícula e inscrição nos seus cursos, através do respetivo concurso
especial.

PREPARAÇÃO PARA EXAME À MEDIDA
Para todos os que pretendam realizar este processo especial de candidatura o Ás de Saber desenvolve um
serviço especializado de preparação para exame à medida mediante a análise da matriz indicada pela instituição/
curso a que o aluno se pretende candidatar.
Não deixe de aproveitar esta oportunidade de formação ao longo da vida e CONTACTE-NOS!	
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