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 Mudança Par Instituição/Curso

Ano letivo ______/______ Estudantes da UTAD indicar Nº 

Nome completo 

Nº BI/CC NIF 

Email Telf./Telm. 

Morada completa 

Curso a que se candidata 

Última matrícula no Ensino Superior 

Ano Letivo ______/______ 

Outra instituição 

Curso 

Documentos que entrega 

Fotocópia do cartão de cidadão, ou do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal 

Procuração (se a candidatura não for apresentada pelo próprio) 

Documento comprovativo da aprovação nos exames nacionais do ensino secundário, corresponden-

tes às provas de ingresso fixadas pela DGES no âmbito do regime geral de acesso para o curso ao 

qual se candidata, com as respetivas classificações (*) 

Documento comprovativo de matrícula e/ou inscrição no estabelecimento de ensino superior de 

origem (com exceção dos candidatos da UTAD) 

Declaração do estabelecimento de ensino de origem de não prescrição de matrícula para o ano letivo 

a que se candidata ou declaração de não aplicação deste regime no estabelecimento de ensino supe-

rior de origem  

Certificado de habilitações discriminado onde constem as unidades curriculares realizadas (com 

exceção dos candidatos da UTAD)  

Tomei conhecimento do regulamento aplicável e assumo a responsabilidade pelas informações pres-

tadas e pelos documentos entregues na candidatura 

Recebido por O candidato 

____/____/______ 

Ass: 

Data 

Ass: 

____/____/______ Data 

UTAD Qual: 

(*)  Ficha ENES emitida pela Escola Secundária onde foram realizados os exames nacionais. Este documento serve como comprovativo 

da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva classificação, bem como das classificações obtidas nos exames nacionais do 

ensino secundário, correspondentes às provas de ingresso exigidas para ingresso no par curso/universidade  
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