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Artigo 1.º
Âmbito
1. O disposto no presente Regulamento aplica-se apenas aos cursos de licenciatura e mestrado
integrado do ISPA – Instituto Universitário ISPA, adiante genericamente designados por
cursos.
Artigo 2.º
Modalidades de concursos especiais
1. Os concursos especiais de acesso destinam-se a candidatos nas seguintes situações
habilitacionais:
a) Estudantes aprovados nas provas, especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;
b) Titulares de um diploma de especialização tecnológica;
c) Titulares de um diploma de técnico superior profissional;
d) Titulares de outros cursos superiores.
2. Cada uma das situações habilitacionais específicas referidas no número anterior dá lugar a
um contingente de concurso.
3. Em cada ano letivo o candidato apenas se pode candidatar à matrícula e inscrição através
de um dos contingentes previstos no n.º 1 do presente artigo.
Artigo 3.º
Prazos
Os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o presente Regulamento são alvo
de divulgação pública nos locais destinados ao efeito.
Artigo 4.º
Validade
A candidatura é válida apenas para a matrícula e inscrição no ano letivo a que se reporta o
concurso.
Artigo 5.º
Vagas
O número de vagas para os candidatos aprovados e a respetiva afetação pelos diversos cursos é
fixado pelo Reitor do ISPA em observância pelos limites estabelecidos no quadro legal em
vigor e objeto de divulgação pública através de Edital.
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Artigo 6.º
Candidatura
1. A candidatura consiste na indicação do curso no qual o candidato se pretende matricular e
inscrever.
2. A candidatura é apresentada no Balcão dos Serviços Académicos nos prazos definidos para
o efeito.
3. Têm legitimidade para efetuar a apresentação da candidatura:
a) O candidato;
b) O seu procurador bastante.
Artigo 7.º
Instrução do processo de candidatura
1. O processo de candidatura é instruído com:
a) Boletim de Candidatura;
b) Documentos comprovativos de todos os elementos necessários à análise da candidatura:
i.
No caso de candidatos do concurso para maiores de 23 anos: certificado de
habilitações, curriculum vitae datado e rubricado, cartão de cidadão ou outro
documento de identificação válido e declaração de honra atestando que o candidato
não é titular de habilitação de acesso para o(s) curso(s) aos quais se candidata
(Anexo I);
ii.
No caso dos candidatos titulares de cursos Superiores: diploma ou certificado de
conclusão de curso com referência explícita à classificação final de curso e cartão de
cidadão ou outro documento de identificação válido;
iii.
No caso dos candidatos titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de
um diploma de técnico superior profissional: diploma ou certificado de conclusão de
Curso, Ficha ENES, cartão de cidadão ou outro documento de identificação válido.
c) Cartão de cidadão ou outro documento de identificação;
d) Procuração, quando for caso disso.
2. Os diplomados pelo ISPA não estão dispensados de apresentar os documentos referidos na
alínea b) do número anterior.
3. A candidatura está sujeita ao pagamento de uma taxa de candidatura fixada na tabela de
taxas e propinas do ISPA.
Artigo 8.º
Prova de ingresso
Estão sujeitos à realização de provas de ingresso os candidatos para os seguintes concursos
especiais:
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a) Os estudantes aprovados nas provas, especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos (artigo 20.º
deste regulamento);
b) Os titulares de um diploma de especialização tecnológica (artigo 21.º deste
regulamento);
c) Os titulares de um diploma de técnico superior profissional (artigo 22.º deste
regulamento).
Artigo 9.º
Seleção
1. A seleção dos candidatos em cada um dos contingentes dos concursos é efetuada nos
seguintes termos:
a) Dos candidatos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, consideram-se
selecionados todos os candidatos aprovados nas provas de ingresso realizadas no ISPA
a que se refere o artigo 20.º. Caso haja vagas sobrantes, consideram-se ainda
selecionados todos os candidatos aprovados nas provas de ingresso realizadas em outras
instituições de ensino superior;
b) Dos titulares de um diploma de especialização tecnológica e titulares de um diploma de
técnico superior profissional consideram-se selecionados todos os candidatos aprovados
na prova de ingresso a que se refere artigo 21.º e 22.º, respetivamente;
c) Dos titulares de outros cursos superiores consideram-se selecionados os candidatos
habilitados com um curso superior, conforme o disposto no artigo 23.º.
Artigo 10.º
Seriação
Caso os candidatos selecionados sejam em número superior ao número de vagas disponíveis em
cada uma das modalidades de concurso, proceder-se-á à seriação dos mesmos nos seguintes
termos:
a) A seriação dos candidatos aprovados nas provas de ingresso ao ensino superior das
diferentes modalidades de concurso especial faz-se por ordem decrescente da
classificação final das provas realizadas;
b) Nos titulares de outros cursos superiores, a seriação dos mesmos faz-se nos termos dos
números seguintes sucessivamente:
i)
Natureza e relevância para os cursos do ISPA das disciplinas/unidades curriculares
cursadas;
ii)
Classificação final do curso, arredondada às unidades, por ordem decrescente;
iii)
Demora na conclusão do curso;
iv)
Idade, por ordem decrescente.
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Artigo 11.º
Desempate
Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate, resultante da aplicação dos
critérios de seriação, disputem a última vaga ou o último conjunto de vagas de um curso num
determinado concurso, cabe ao Reitor decidir quanto ao desempate, podendo, se o considerar
conveniente, admitir todos os candidatos nessa situação, mesmo que para tal seja necessário
criar vagas adicionais.
Artigo 12.º
Decisão
1. As decisões sobre a candidatura a que se refere o presente regulamento são da competência
do Reitor.
2. O resultado final exprime-se através de uma das seguintes situações:
a) Colocado;
b) Não colocado;
c) Excluído.
Artigo 13.º
Comunicação da Decisão
1. O resultado final do concurso é tornado público através de edital no prazo fixado para o
efeito, sendo igualmente divulgado através da Internet em www.ISPA.pt.
2. A menção da situação de Excluído carece de ser acompanhada da respetiva fundamentação.
Artigo 14.º
Matrícula e inscrição
1. Os candidatos colocados devem proceder à matrícula e inscrição no Balcão dos Serviços
Académicos no prazo fixado para o efeito.
2. Os candidatos colocados que não procedam à matrícula e inscrição no prazo referido no
número anterior perdem o direito à vaga que lhes havia sido concedida.
3. Não poderão efetuar a matrícula e inscrição os candidatos que tenham propinas em dívida e
não comprovem ter regularizado a situação até à data limite definida para a realização da
mesma, ficando neste caso sem efeito a colocação.
4. Sempre que um candidato não proceda à matrícula e inscrição no prazo fixado, o Gabinete de
Ingresso do ISPA chamará, via postal, o candidato seguinte da lista ordenada resultante da
aplicação dos critérios de seriação até à efetiva ocupação da vaga ou ao esgotamento dos
candidatos ao curso e concurso em causa.
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5. A colocação é válida apenas para a matrícula e inscrição no ano lectivo para o qual o
concurso se realiza.
Artigo 15.º
Reclamações
1. Do resultado final do concurso, os interessados podem apresentar reclamação, devidamente
fundamentada, quinze dias úteis após a divulgação dos resultados.
2. As reclamações devem ser entregues no Balcão dos Serviços Académicos.
3. As decisões sobre as reclamações são da competência do Reitor, sendo proferidas no prazo de
30 dias úteis após a receção da reclamação e serão comunicadas via postal.
Artigo 16.º
Indeferimento liminar
1. Serão liminarmente indeferidas as candidaturas que, embora reunindo as condições gerais
necessárias, se encontrem numa das seguintes situações:
a) Não sejam acompanhadas da documentação necessária à completa instrução do processo;
b) Não cumpram com os prazos estabelecidos;
c) Não satisfaçam o disposto no presente Regulamento ou prestem falsas declarações;
d) Cujos formulários e requerimentos não estejam completa e legivelmente preenchidos;
2. O indeferimento liminar é da competência do Reitor do ISPA.
Artigo 17.º
1.

2.

3.
4.

Exclusão de candidatura
Serão excluídos do processo de candidatura, em qualquer momento do mesmo, não
podendo matricular-se e ou inscrever-se nesse ano letivo, os candidatos que prestem falsas
declarações ou que incorram em situação de fraude.
Confirmando-se posteriormente à realização da matrícula, a situação referida no número
anterior, a matrícula e inscrição bem como, os atos praticados ao abrigo da mesma, serão
nulos.
Nas situações referidas nos números anteriores, não haverá lugar a ressarcir o candidato de
quaisquer emolumentos pagos.
A decisão relativa à exclusão do processo de candidatura é proferida pelo Reitor.

Artigo 18.º
Retificações
1. A situação de erro, não imputável direta ou indiretamente ao candidato, deverá ser
retificada, mesmo que implique a criação de vaga adicional.
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2. A retificação pode ser acionada por iniciativa do candidato, no âmbito do processo de
reclamação, ou por iniciativa do Gabinete de Ingresso.
3. A retificação pode revestir a forma de colocação, alteração da colocação, passagem à
situação de não colocado ou passagem à situação de indeferido e deve ser fundamentada.
4. As alterações realizadas são notificadas ao candidato, através de carta registada com aviso
de receção, com a respetiva fundamentação.
Artigo 19.º
Integração Curricular
1. Os estudantes sujeitam-se aos programas e organização de estudos em vigor no ISPA no
ano letivo em causa.
2. A integração curricular daqueles que já hajam obtido aprovação em unidades curriculares
de um curso superior, eventualmente através da fixação de plano de estudos próprio, cabe
ao Conselho Científico do ISPA.
Artigo 20.º
Titulares das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a
Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos
1. São abrangidos pelo concurso especial de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23
Anos, os candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro do ano que
antecede o concurso.
2. Estes candidatos deverão atestar a capacidade de acesso e ingresso nos cursos do ISPA
através da realização provas especialmente adequadas conforme o disposto em regulamento
específico.
3. Os candidatos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior por maiores de 23 anos no ISPA, podem
candidatar-se aos cursos de licenciatura e mestrado integrado do ISPA sob a condição de
correspondência da prova de avaliação de conhecimentos e competências exigida para
acesso ao curso.
4. Podem, ainda, candidatar-se por este concurso a um curso do ISPA, os candidatos
aprovados em provas realizadas noutros estabelecimentos de ensino superior, desde que as
provas aí realizadas se mostrem adequadas para a avaliação da capacidade para frequentar
o curso superior, no qual o candidato deseja matricular-se.
Artigo 21.º
Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica
1. São abrangidos por este concurso os titulares de um diploma de especialização tecnológica,
de acordo com as normas legais em vigor.
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2. Os titulares de um diploma de especialização tecnológica podem candidatar-se a qualquer
dos cursos de licenciatura e mestrado integrado do ISPA.
3. A realização da candidatura está condicionada à realização dos exames nacionais do ensino
secundário correspondentes às provas de ingresso exigidas para o ingresso no ciclo de
estudos em causa, através do regime geral de acesso e ingresso regulado pelo Decreto-Lei
n.º 296-A, de 25 de setembro, e tendo obtido uma classificação não inferior à classificação
mínima fixada pelo ISPA, nos termos do mesmo Decreto-Lei.
Artigo 22.º
Titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional
1. São abrangidos por este concurso especial os titulares de um diploma de técnico superior
profissional, de acordo com as normas legais em vigor.
2. Os titulares de um diploma de técnico superior profissional podem candidatar-se a qualquer
dos cursos de licenciatura e mestrado integrado do ISPA.
3. A realização da candidatura está condicionada à realização dos exames nacionais do ensino
secundário correspondentes às provas de ingresso exigidas para o ingresso no ciclo de
estudos em causa, através do regime geral de acesso e ingresso regulado pelo Decreto-Lei
n.º 296-A, de 25 de setembro, e tendo obtido uma classificação não inferior à classificação
mínima fixada pelo ISPA, nos termos do mesmo Decreto-Lei.
Artigo 23.º
Titulares de outros Cursos Superiores
1. Com exceção dos licenciados na área de psicologia pelo ISPA que têm contingente próprio,
podem candidatar-se ao concurso especial de acesso e ingresso nos cursos de licenciatura e
mestrado integrado ministrados no ISPA:
a) Os titulares de cursos conferentes do grau de licenciado, de mestre e de doutor e
cursos superiores conferentes do grau de bacharel;
b) Os titulares dos extintos cursos do Magistério Primário, de Educadores de Infância
e de Enfermagem Geral, que comprovem, simultaneamente, a titularidade de um
curso do ensino secundário, complementar do ensino secundário ou do 10.º/11.º
anos de escolaridade.
2. Os candidatos a que se refere o número anterior podem candidatar-se a qualquer dos cursos
de licenciatura e mestrado integrado do ISPA.
Artigo 24.º
Casos Omissos
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela legislação aplicável ou pelos
órgãos estatutariamente competentes do ISPA.

RG031 – Anexo I - Declaração de honra do próprio

Para efeitos de candidatura e ingresso nos cursos de licenciatura e mestrado integrado do ISPA
– Instituto Universitário, no âmbito do concurso especial de acesso ao ensino superior para
maiores de 23 anos, declaro por minha honra, que não sou detentor de habilitação de acesso ao
abrigo do respectivo concurso geral de acesso, para os cursos supracitados, no ano lectivo a que
respeita esta candidatura.

O declarante: (nome completo)

……………………………………………………………………………………………………

Assinatura:

…………………………………………………………………………………………………….

Data e local

……/……/20……,……………………………………

