EDITAL
CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO
DO ESTUDANTE INTERNACIONAL
Ano Letivo de 2016/2017

Por delegação de competências do Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, Agostinha Patrícia Silva Gomes
faz saber que, nos termos do artigo 6º do Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante
Internacional do IPCA, aprovado pelo Despacho (PR) nº 116/2014:

1 - É aberto concurso de acesso e ingresso do Estudante Internacional nas licenciaturas (1º ciclo) do IPCA no ano letivo
de 2016/2017, nos termos do presente edital;

2 - As candidaturas realizam-se via on-line, através do seguinte link https://www.siga.ipca.pt/cssnet/page e regemse pelo Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional do IPCA.

3 – O acesso e ingresso do Estudante Internacional aos cursos de mestrado (2º ciclo) do IPCA no ano letivo de
2016/2017 obedecem aos critérios, requisitos e prazos fixados no edital de abertura de cada um dos cursos, disponível
na página oficial do IPCA em www.ipca.pt.

Barcelos, 9 de junho de 2016

A Vice-presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Profª. Doutora Agostinha Patrícia Silva Gomes
(por delegação de competências do Presidente do IPCA publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 14, de 21 de janeiro de 2016, através do Despacho n.º 1035/2016)

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL
Ano Letivo 2016/2017
1 - CALENDÁRIO GERAL:
AÇÃO
Candidaturas 1ª fase
Afixação dos Resultados

PRAZO
De 10 de junho a 10 de julho
15 de julho

Apresentação de reclamação

15 a 18 julho

Divulgação das vagas 2ª fase

15 de julho

Candidaturas 2ª fase
Afixação dos Resultados

De 15 de agosto a 11 de setembro
15 de setembro

Apresentação de reclamação

16 a 19 setembro

Decisão sobre as reclamações

21 de setembro

Matrícula e inscrição

19 a 30 de setembro

2 - TABELA DE EMOLUMENTOS e PROPINA (TAXA):

Designação

Taxa a aplicar

Taxa de Candidatura

50,00 Euros

Taxa de matrícula e seguro escolar

50, 00 Euros

Propina (taxa) em regime integral*

1750,00 Euros

Reclamação (ii)
Fotocópias, cada uma

25,00 Euros
3,00 Euros

(i) A quantia será devolvida em caso de provimento do pedido, mediante apresentação do recibo original.
*- A aguardar homologação de despacho
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3 - VAGAS

3.1 - Vagas para ingresso nos cursos da Escola Superior de Design

Código curso

Curso

Vagas

9470

Design Gráfico

8

9873

Design Gráfico, pós-laboral

5

9074

Design Industrial

8

3.2 - Vagas para ingresso nos cursos da Escola Superior de Gestão
Código curso

Curso

Vagas

9056

Contabilidade

9

9869

Contabilidade, pós-laboral

6

9759

Fiscalidade

5

9990

Fiscalidade, pós-laboral

5

9140

Finanças

6

9920

Gestão Bancária e Seguros

6

8092

Gestão Bancária e Seguros, pós-laboral

6

8156

Gestão de Atividades Turísticas

8

8341

Gestão de Atividades Turísticas, pós-laboral

8

8402

Gestão Pública - ensino a distância

5

9242

Solicitadoria

8

8015

Solicitadoria, pós-laboral
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3.3 - Vagas para ingresso nos cursos da Escola Superior de Tecnologia

Código curso

Curso

Vagas

8333

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

4

8311

Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais

5

8409

Engenharia de Sistemas Informáticos

5

8417

Engenharia de Sistemas Informáticos, pós-laboral

5

8467

Informática Médica

4

2

4 - Instrução do processo de candidatura
4.1 - A candidatura é efetuada online na plataforma académica de candidaturas em www.siga.ipca.pt/cssnet. O processo de
candidatura é instruído com:
a)

Preenchimento online do boletim de candidatura;

b)

Carregamento no sistema online da seguinte documentação:
(i)

Cópia do documento de identidade (ou equivalente legal) e de CPF;

(ii) Documento(s) comprovativo(s) da titularidade das situações pessoais e habilitacionais conforme anexo I
(estudantes provenientes do Brasil verificar também o Anexo 3 – ENEM).
c)

Pagamento da taxa de candidatura, efetuado através de cartão de crédito, ou da rede multibanco – pagamento de
serviços, utilizando para o efeito a referência multibanco gerada no sistema online, ou ainda através de transferência
bancária (PT50 0035 0135 00077863431 07), devendo ser enviado o respetivo comprovativo para o email
internacional@ipca.pt como indicação do número de candidato.

4.2 – A falta de qualquer documento obrigatório implica a exclusão da candidatura. Os documentos obrigatórios na instrução do
processo de candidatura são os indicados no artigo 7º do Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante
Internacional dos Ciclos de Estudos do IPCA

5 - Qualificação académica específica exigida para cada curso
A verificação da qualificação académica será realizada com base em documento emitido pela autoridade competente do país onde
a mesma foi obtida, que ateste que o estudante reúne as condições para se candidatar e poder ingressar, nesse país, em curso da
mesma área científica daquela a que se candidata, ou com base em documento que ateste a titularidade de prova(s) de ingresso
portuguesa(s) exigida(s) para cada Escola/curso, conforme anexo I.

6 - Classificações mínimas exigidas, na qualificação académica específica, para cada curso
A classificação mínima a obter na qualificação académica específica é de 10 valores na escala de 0 a 20, arredondada
à décima

7 - Critérios de Seriação
A seriação dos candidatos a cada curso é realizada pela ordem decrescente da classificação final da qualificação
académica específica, nos termos do artigo 9º do Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do
Estudante Internacional do IPCA.
Os pesos das provas realizadas a que se refere o nº 2 do artigo 9º do mesmo Regulamento são os previstos, para cada
curso, no regime geral de acesso ao ensino superior português (média de secundário - 65%; prova de ingresso – 35%),
ou os previstos no anexo III desse edital para os estudantes oriundos do Brasil.
3

8 - Critérios de desempate
Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate disputem o último lugar, serão criadas vagas adicionais.

9 - Informações relativas à instrução dos processos de reclamação
9.1 - Dos resultados do concurso podem os candidatos apresentar reclamação devidamente fundamentada.
9.2 – A reclamação é apresentada nos serviços académicos do IPCA, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio
9.3 – São liminarmente indeferidas as reclamações não fundamentadas, bem como as que não cumpram o pagamento da taxa de
reclamação.

10 – Matrícula/ Inscrição, Emolumentos e Propina
10.1 – As matrículas e inscrições dos candidatos colocados serão realizadas nos prazos fixados no presente edital, nos serviços
académicos do IPCA.
10.2 – A matrícula e a inscrição estão sujeitas ao pagamento das taxas de inscrição e de seguro escolar e da taxa fixada para os
estudantes internacionais, conforme tabela apresentada no ponto II.
10.3 – Às matrículas e inscrições aplicam-se as regras e procedimentos previstos nos regulamentos e nas tabelas de emolumentos
em vigor no IPCA.
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ANEXO I
CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL
ANO LETIVO 2016/2017

PROVAS DE INGRESSO PORTUGUESAS

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE DESIGN
Código Curso

Curso

Provas de Ingresso

9470

Design Gráfico

9873

Design Gráfico (Pós-laboral)

Desenho ou Geometria Descritiva ou História da
Cultura e das Artes

9074

Design Industrial

Desenho ou Geometria Descritiva ou História da
Cultura e das Artes

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
Código Curso

Curso

9056

Contabilidade

9869

Contabilidade (Pós-Laboral)

9759

Fiscalidade

9990

Fiscalidade (Pós-Laboral)

9140

Finanças

9242

Solicitadoria

8015

Solicitadoria (Pós-Laboral)

9920

Gestão Bancária e Seguros

8092

Gestão Bancária e Seguros (Pós-Laboral)

8156

Gestão de Atividades Turísticas

8341

Gestão de Atividades Turísticas (Pós-Laboral)

8402

Gestão Pública (E-learning)

Provas de Ingresso
Economia ou Matemática ou Português
Economia ou Matemática ou História
Economia ou Matemática ou Português
Economia ou Filosofia ou História ou Português
Economia ou Matemática ou Português
Economia ou Geografia ou Português
Economia ou Matemática ou Português

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Código Curso

Curso

Provas de Ingresso

8311

Engenharia de Desenvolvimento em Jogos Digitais

Matemática ou Física e Química e Matemática ou
Geometria Descritiva e Matemática

9212

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Matemática ou Física e Quimica

8467

Informática Médica

8409

Engenharia de Sistemas Informáticos

8417

Engenharia de Sistemas Informáticos (Pós-laboral)

Matemática ou Biologia e Geologia e Matemática
ou Física e Química e Matemática
Matemática ou Economia e Matemática ou
Física e Química e Matemática
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Nota: Como os sistemas de ensino são diferentes em cada país, o estudante poderá substituir as provas de ingresso:



Pelas provas exigidas para o ingresso no ensino superior desse país que se constituem como exames de âmbito nacional
ou que embora não se constituindo como exames nacionais ali tenham validação e ou reconhecimento a nível nacional.



Se nesse país não forem exigidas provas para o ingresso no ensino superior, são considerados os exames nacionais no
país a que respeitam ou que embora realizados a nível local, no respetivo país tenham validação e ou reconhecimento a
nível nacional.

Em qualquer dos casos as provas/ exames realizados terão de ser homólogas das provas de ingresso e a sua titularidade
certificada pela autoridade competente do país em que foi obtida.
O candidato pode ainda optar por realizar as provas de ingresso portuguesas como aluno autoproposto, em Portugal ou numa
escola portuguesa no estrangeiro, nas condições e prazos legal e regularmente previstos e divulgados pela Direção-Geral do Ensino
Superior (DGES) do Governo Português.
O candidato terá de comprovar, através de certificado, o domínio independente do idioma em que o curso é lecionado, nos termos
previstos para os níveis B1 e B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL).
Se o candidato possuir apenas o correspondente ao nível B1 do QECRL terá de frequentar com aproveitamento um curso anual da
língua de ensino, lecionado no IPCA.
Nota: Caso o estudante não tenha certificação do nível de domínio da língua de ensino, a candidatura ao concurso fica condicionada
à realização com aproveitamento de uma prova da língua de ensino, em calendário, horário e local a publicitar.
ANEXO II
Conversão de Classificações para a escala 0-200
Exame nacional do Ensino Médio – ENEM (Brasil)
Escala Portuguesa
0
100
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Escala ENEM (Brasil)
0
500
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
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ANEXO III
1 – Provas de ingresso obtidas noutros sistemas de ensino – Brasil (ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio)
Escola Superior de Design

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE DESIGN
Ciclo de estudos - Licenciatura
Design Industrial

Design Gráfico

Provas de ingresso e respetiva ponderação
Redação (10%) + Matemática e suas tecnologias (60%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(20%) + Linguagens, Códigos e suas tecnologias (10%)
Ou
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)
Redação (10%) + Matemática e suas tecnologias (60%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(10%) + Ciências Humanas e suas tecnologias (10%) + Linguagens, Códigos e suas tecnologias (10%)
Ou
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
Ciclo de estudos - Licenciatura
Contabilidade

Fiscalidade

Finanças
Solicitadoria
Gestão de Atividades Turísticas

Gestão Bancária e Seguros

Gestão Pública (Ensino distância)

Provas de ingresso e respetiva ponderação
Redação (30%) + Matemática e suas Tecnologias (70%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)
Redação (30%) + Matemática e suas Tecnologias (70%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)
Redação (30%) + Matemática e suas Tecnologias (70%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)
Redação (40%) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40%) + Nota Global do ENEM (20%)
Redação (30%) + Matemática e suas tecnologias (70%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)
Redação (30%) + Matemática e suas tecnologias (70%)
Ou
Redação (30%) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70%)

ELENCO DAS PROVAS DE CONHECIMENTO PARA OS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS
Ciclo de estudos - Licenciatura

Provas de ingresso e respetiva ponderação

Engenharia em Desenvolvimento de Jogos
Digitais

Redação (10%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45%) + Matemática e suas tecnologias (45%)

Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores
Engenharia de Sistemas Informáticos

Informática Médica

Matemática e suas tecnologias (50%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área de Biologia (50%)
Ou
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)
Matemática e suas tecnologias (50%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área de Biologia (50%)
Ou
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)
Matemática e suas tecnologias (50%) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área de Biologia (50%)
Ou
Redação (20%) + Matemática e suas tecnologias (80%)
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