
	

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Ano letivo 2023/2024

Estudante Internacional

1º Ciclo

Licenciatura em Ciências da Comunicação

1. Fixação de Vagas:

1ª Fase: 2 vagas (fase única)

2. Requisitos de admissão à Candidatura:

O concurso especial abrange os estudantes que, cumulativamente:

*Não tenham nacionalidade portuguesa, excetuando:

- Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;

- Os familiares de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União Europeia,

independentemente da sua nacionalidade;

- Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em

Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam

ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de

residência para estudo não releva para este efeito;

-Os beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de

estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado

entre o Estado Português e o Estado de que são nacionais;

- Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais.

*Sejam titulares de:

- Qualificação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer diploma ou certificado

emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação num programa de ensino e lhes

confira direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no país em que foi conferido;

ou

- Diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente

3. Critérios de Seleção e Seriação:

- Carta de motivação, [Ponderação 40/200];



	

- Classificação final do ensino secundário - convertida proporcionalmente à escala de 0 a 200

sempre que expressa em outras escalas, [Ponderação 160/200].

4. Composição do Júri de Seleção:

- Profª Doutora Maria Teresa Leitão Brocardo (Presidente);

- Profª Doutora Maria dos Anjos Maltez Cardeira da Silva;

- Profª Doutora Marisa Torres da Silva.

5. A candidatura deve ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes elementos:

- Carta de Intenções, redigida em língua portuguesa, onde se expõem as razões para ingressar num

curso de licenciatura da NOVA FCSH; (OBRIGATÓRIO);

- Carta de Motivação; (OBRIGATÓRIO);

- Certificado de conclusão do Semestre Pré-Universitário da NOVA;

- Comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente ou documento

comprovativo da conclusão do Ensino Médio ou de outra habilitação de acesso ao ensino superior

no país de origem, devidamente validados pela entidade competente do país emissor, devendo estes

ser acompanhados de tradução oficial, sempre que não estejam originariamente redigidos em

português, inglês, francês ou espanhol.; (OBRIGATÓRIO);

- Comprovativo de proficiência em língua portuguesa, nível mínimo B2, de acordo com o Quadro

Europeu Comum de Referência para as Línguas. Exceções de apresentação deste documento

disponíveis no Edital de Candidatura/Site da Instituição.;

- Declaração de honra do cumprimento de requisitos para acesso ao Ensino Superior através do

Estatuto de Estudante Internacional; (OBRIGATÓRIO);

- Passaporte; (OBRIGATÓRIO).

6. Prazos:

1ª Fase: 13 de abril a 15 de maio de 2023

7. Matrícula e Inscrição dos candidatos admitidos:

24 a 31 de julho de 2023

8. Emolumentos e Propinas:

Taxa de candidatura: 70€

 

Propina anual: 3500€ (50% a ser pago no ato da inscrição)

Seguro Escolar: a definir



	

Custos Administrativos: a definir

9. Local:

Instalações da NOVA FCSH

10. Contactos:

licenciaturas@fcsh.unl.pt

11. Informação complementar:

Recomenda-se a consulta do Decreto-Lei nº 62/2018, de 6 de agosto

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 14 de abril de 2023.

O Diretor,



	

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Ano letivo 2023/2024

Estudante Internacional

1º Ciclo

Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais

1. Fixação de Vagas:

1ª Fase: 2 vagas (fase única)

2. Requisitos de admissão à Candidatura:

O concurso especial abrange os estudantes que, cumulativamente:

*Não tenham nacionalidade portuguesa, excetuando:

- Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;

- Os familiares de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União Europeia,

independentemente da sua nacionalidade;

- Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em

Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam

ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de

residência para estudo não releva para este efeito;

- Os beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de

estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado

entre o Estado Português e o Estado de que são nacionais;

- Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais.

*Sejam titulares de:

- Qualificação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer diploma ou certificado

emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação num programa de ensino e lhes

confira direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no país em que foi conferido;

ou

- Diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente.

3. Critérios de Seleção e Seriação:



	

- Carta de motivação, [Ponderação 40/200];

- Classificação final do ensino secundário - convertida proporcionalmente à escala de 0 a 200

sempre que expressa em outras escalas, [Ponderação 160/200].

4. Composição do Júri de Seleção:

- Profª Doutora Maria Teresa Leitão Brocardo (Presidente);

- Profª Doutora Maria dos Anjos Maltez Cardeira da Silva;

- Profª Doutora Marisa Torres da Silva.

5. A candidatura deve ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes elementos:

- Carta de Intenções, redigida em língua portuguesa, onde se expõem as razões para ingressar num

curso de licenciatura da NOVA FCSH; (OBRIGATÓRIO);

- Carta de Motivação; (OBRIGATÓRIO);

- Certificado de conclusão do Semestre Pré-Universitário da NOVA;

- Comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente ou documento

comprovativo da conclusão do Ensino Médio ou de outra habilitação de acesso ao ensino superior

no país de origem, devidamente validados pela entidade competente do país emissor, devendo estes

ser acompanhados de tradução oficial, sempre que não estejam originariamente redigidos em

português, inglês, francês ou espanhol.; (OBRIGATÓRIO);

- Comprovativo de proficiência em língua portuguesa, nível mínimo B2, de acordo com o Quadro

Europeu Comum de Referência para as Línguas. Exceções de apresentação deste documento

disponíveis no Edital de Candidatura/Site da Instituição.;

- Declaração de honra do cumprimento de requisitos para acesso ao Ensino Superior através do

Estatuto de Estudante Internacional; (OBRIGATÓRIO);

- Passaporte; (OBRIGATÓRIO).

6. Prazos:

1ª Fase: 13 de abril a 15 de maio de 2023 (fase única)

7. Matrícula e Inscrição dos candidatos admitidos:

24 a 31 de julho de 2023

8. Emolumentos e Propinas:

Taxa de candidatura: 70€

 

Propina anual: 3500€ (50% a ser pago no ato da inscrição)

Seguro Escolar: a definir

Custos Administrativos: a definir



	

9. Local:

Instalações da NOVA FCSH

10. Contactos:

licenciaturas@fcsh.unl.pt

11. Informação complementar:

Recomenda-se a consulta do Decreto-Lei nº 62/2018, de 6 de agosto

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 14 de abril de 2023.

O Diretor,


