GUIA DE CANDIDATURA A UNIVERSIDADES PORTUGUESAS (2018/2019)
0. Aviso
Este documento dirige-se a estudantes da International School of Palmela que se encontram a
frequentar o diploma AICE e pretendem candidatar-se a Universidades Portuguesas. Tem como objectivo
organizar o procedimento de candidatura e não substitui a consulta do guia geral disponibilizado pela
Direcção-Geral do Ensino Superior e que pode ser encontrado aqui:
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-superior-candidatura-ao-ensino-superior-publico?plid=593.
Trata-se de uma versão simplificada deste documento com informação adicional para os portadores do
diploma AICE.
1. Condições de candidatura
Um estudante pode candidatar-se a um curso se a) tem um Diploma de Ensino Secundário (o
diploma AICE é válido) e b) se realizou as Provas de Ingresso especificamente pedidas por um
curso/Universidade.
Estas provas de ingresso são geralmente uma prova específica ou uma combinação de provas, e podem
ser consultadas para cada curso aqui: http://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp assim como os resultados
mínimos exigidos, como se exemplifica a seguir:
Para consultar as Provas de Ingresso específicas para o curso de Jornalismo no Instituto Politécnico
de Lisboa, clique em “J” no índice de cursos e de seguida no nome do curso na respectiva instituição.

Na página do curso, verifique em Provas de Ingresso as provas específicas exigidas para acesso ao
curso. Neste caso existe o candidato deve ter tido aprovação com um mínimo de 95 pontos a uma de três
possíveis provas: Geografia, História ou Português.

No caso do candidato ter garantido aprovação a mais do que uma das opções, deverá escolher o caso
que lhe seja mais favorável. No caso do candidato ter obtido o diploma AICE sem aprovação a nenhuma das
opções, não poderá concorrer ao curso.
Naturalmente, estudantes do diploma AICE normalmente não realizam provas do sistema Português,
no entanto alguns exames do programa AICE são considerados equivalentes e substituem uma prova
Portuguesa na candidatura. Os exames que fazem isto devem ou a) ser homónimos às provas do sistema
Português (ex. History é equivalente a História, Mathematics é equivalente a Matemática) ou b) ter sido
homologados por lei para propósito de candidatura, as provas homologadas podem ser consultadas numa lista
disponibilizada pelo CNAES até ao dia 31 de Maio do ano de candidatura:
(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/substituicao-de-provas-de-ingresso-por-exames-estrangeiros)
2. Vagas e Nota de candidatura
Quando o aluno garante as duas condições descritas acima, pode concorrer a um curso. Os cursos
têm um número limitado de vagas, e no caso de haver um maior número de candidatos do que vagas, nem
todos serão admitidos. Os candidatos são organizados por ordem de nota de candidatura sendo dada
prioridade de entrada nos cursos àqueles que estiverem melhor classificados.
A nota de candidatura é baseada numa fórmula dependente de cada curso e pode ser consultada na
mesma página onde consultámos as provas de ingresso:

Voltando ao curso de Jornalismo, em Características do par Instituição/Curso verificamos que o nº
de vagas é de 60. Em Fórmula de Cálculo podemos ver que a nota de candidatura é calculada segundo a
fórmula: Nota de Candidatura = 50% Provas de Ingresso + 50% Média do Secundário.

Onde:
Nota de Candidatura (NC) = Nota usada para classificação no ranking (0-200);
Provas de Ingresso (PI) = Nota dos exames de Cambridge específicos convertida para escala Portuguesa. No
caso de ser uma combinação de provas, será a média aritmética dessas notas. De acordo com a seguinte
tabela:
AS/A LEVELS

ESCALA PORTUGUESA
(0-200)

A

194

B

173

C

152

D

131

E

110

Um resultado A* em A Levels converte para 200 pontos.

Média do Secundário (MS) = Nota obtida no diploma AICE convertida para escala portuguesa, de acordo
com a seguinte tabela:
DIPLOMA AICE (140420)

ESCALA PORTUGUESA (0200)

DIPLOMA AICE (140420)

ESCALA PORTUGUESA (0200)

DIPLOMA AICE (140420)

ESCALA PORTUGUESA (0200)

140

100

240

136

340

171

150

104

250

139

350

175

160

107

260

143

360

179

170

111

270

146

370

182

180

114

280

150

380

186

190

118

290

154

390

189

200

121

300

157

400

193

210

125

310

161

410

196

220

129

320

164

420

200

230

132

330

168

Foi disponibilizada no portal Online da escola uma pequena folha de cálculo onde os estudantes
podem inserir as suas notas de AICE e simular a sua nota de candidatura a um curso específico. Esta folha
foi previamente preenchida para exemplificar a candidatura de um estudante ao curso de Jornalismo, tendo
obtido 310 pontos no Diploma AICE, B no exame de Portuguese e A no exame de Geography. Esta
candidatura resultaria numa nota de 177.5.

Note-se que, como mencionado previamente, estamos numa situação em que o candidato garante
mais do que uma das opções das provas de ingresso, tendo tido aprovação a Português e o Geografia. Neste
caso apenas o melhor resultado é usado.

3. Como se candidatar
3.1. Antes da candidatura
O processo de candidatura inicia-se em Fevereiro do ano de graduação do Diploma AICE. Neste mês
os candidatos devem seguir os seguintes passos:
• Efectuar o registo para a última época de exames de Cambridge com a indicação de que se
candidatam a obtenção do Diploma AICE.
• Preencher o requerimento de equivalências entre o sistema Português e o Diploma AICE.
Este documento deve ser preenchido pelos alunos e devolvido ao Dir. de Turma para que seja
enviado para a DGES, juntamente com fotocópia do documento de identificação.
• Pedir uma senha de acesso no website da Direcção-Geral do Ensino Superior para o portal
onde irão mais tarde realizar a sua candidatura aos cursos. Este pedido originará uma senha
que pode ser levantada em escolas Portuguesas ou em GAES a partir de Maio do ano de
candidatura:
https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
3.2. Fases de candidatura
Há três possíveis fases de candidatura. É recomendado que os estudantes se candidatem durante a 1ª
Fase, visto ser a fase que garante o maior número de vagas e um lançamento de resultado antes do início das
aulas.
A 1ª Fase começa todos os anos em meados de Julho e dura até ao início de Agosto – deve ser
notado que durante este período os candidatos de AICE ainda não receberam os seus resultados finais, visto
que normalmente só são lançados por volta de 10 de Agosto, esta situação não coloca problemas à
candidatura, os estudantes podem candidatar-se antes das notas serem lançadas.
Para a 2ª e 3ª Fases, os períodos de candidatura são mais curtos e respectivamente: meados de
Setembro (por volta de 10 dias) e início de Outubro (por volta de 5 dias). O processo de candidatura é
semelhante mas estas fases dirigem-se a alunos que ou não concorreram na 1ª Fase ou concorreram mas não
foram colocados. O nº de vagas nestas fases reduz significativamente.
3.3 Candidatura
Uma vez que o procedimento de candidatura costuma sofrer alterações de ano para ano, recomendase que os alunos optem por fazer o levantamento da senha de acesso num GAES em Maio e perguntem pelo
procedimento adoptado nesse ano. Geralmente os passos a seguir são os seguintes:
• Assim que abre o período de candidatura, os estudantes já devem ter a sua senha de acesso
ao portal (https://www.dges.gov.pt/Online/) para efectuar o log in, é neste portal onde irão
formalizar a sua candidatura.
• Esta candidatura ficará incompleta visto que nesta altura os alunos ainda não receberam as
notas de Cambridge.
• Quando as notas de Cambridge forem lançadas, o requerimento de equivalências previamente
preenchido será enviado ao Ministério de Educação que retornará um certificado de
equivalências (este passo é feito pela escola).
• O certificado de equivalências juntamente com os statement of results das Provas de Ingresso
a usar na candidatura devem ser carregados para a portal de candidatura assim que
chegarem.
• Quando estes documentos forem carregados a candidatura estará finalizada.

