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CANDIDATURA DE ESTUDANTE INTERNACIONAL 

 
DADOS PESSOAIS: 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

Documento de identificação/Passaporte _____________________________Data de Nascimento___/___/___  

Nacionalidade_____________________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________________ 

Código Postal _______/________ Localidade____________________________________________________ 

Telefone __________________ Telemóvel __________________ Email ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

CURSO/ESCOLA A QUE SE CANDIDATA: 

Qual a Escola /Curso a que, em caso de aprovação, se irá candidatar?      

Opção 1 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

Opção 2 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

Opção 3 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

Opção 4 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

Opção 5 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

Opção 6 Escola:_________________________________Curso:____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

QUALIFICAÇÕES 

 Titular de uma qualificação estrangeira que dá acesso ao ensino superior  

 Titular de um diploma do ensino secundário português  

 Provas de ingresso realizadas em sistema de ensino estrangeiro   

 Provas de ingresso portuguesas  

 Português - Nível ________ (QECR) 

 Inglês - Nível ____________(QECR) 
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Para o efeito anexa: 

□  Cópia de documento de identificação civil ou passaporte 

□  Diploma de ensino secundário português, ou de habitação legalmente equivalente (quando aplicável) 

□  Diploma ou certi ficado emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação num programa de 

 ensino e lhe confira o direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no país em que lhe foi  

conferido 

 □ Declaração, emitida pelos serviços competentes do país onde foi concluído o programa de ensino que 

atestando que a habilitação em causa é suficiente para ingressar no ensino superior no país em que lhe foi  

 conferido 

Cópia dos comprovativos das classificações obtidas: 

□ nas provas de ingresso portuguesas (para os titulares de ensino secundário português ou equivalente e para 

 os estudantes internacionais autopropostos) 

□ no exame nacional de acesso ao ensino superior (para os candidatos titulares de um diploma de ensino 

 médio (ENEM) ou outros diplomas que confiram idêntica habilitação 

 

 
Serviços Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valor dos Emolumentos:_________________€ 
 
 
Assinatura:___________Data:_____/____/_____ 

 

Assinatura do requerente 
 

         _____________________________________ 
 
       Data:______/_______/______ 
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DECLARAÇÃO  
 

Para os devidos efeitos, declaro, sob compromisso de honra:  

 

□ Não ter nacionalidade portuguesa.  

□ Não ser nacional de um Estado-membro da União Europeia.  

□ Não sendo nacional de um Estado-membro da União Europeia, não resido legalmente em Portugal, de forma 

ininterrupta há mais de dois anos. 

□ Não estar a frequentar uma instituição de ensino superior portuguesa, no âmbito de um programa de 

mobilidade internacional, para realização de parte do ciclo de estudos.  

□  Informar o IPSantarém, no prazo de dez dias úteis, sobre a ocorrência de qualquer circunstância que, nos 

termos do Decreto-lei nº 36/2014 de 10 de Março, implique a cessação da aplicação do estatuto de estudante 

internacional. 

□ Não possuindo diploma ou certificado de nível B2 de conhecimento de língua em que o curso é ministrado, 

se compromete a frequentar o curso até atingir o nível exigido.  

□ Possui os pré-requisitos exigidos pelo ciclo de estudos a que se candidata (quando aplicável).  

 

 

 
Data _____/_____/_____ 

 
 
 

_______________________________________ 

(Assinatura do Requerente) 
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