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NOTÍCIAS em DESTAQUE
ínicio

Reestruturação do atendimento presencial

Melhoria no atendimento telefónico - Implementação de Call Center

No intuito de otimizar a qualidade do serviço prestado ao estudante, de
personalizar o atendimento, de forma a assegurar a conﬁança, esclarecimento e
satisfação do estudante, o atendimento nos Serviços Académicos irá ser
reestruturado, entrando em funcionamento a 4 de maio de 2015, com as
seguintes características:
O atendimento a todos os estudantes será efetuado na Sala 1 - Balcão do
Estudante, pelos Gestores Académicos
Nomeação dos Gestores de 1º ciclo e Mestrado Integrado, 2º e 3º ciclo, PósGraduações e Pós-Licenciaturas
Novo horário de atendimento a todos os estudantes: das 9:30 às 17:30, em
horário contínuo
Divulgação trimestral, do número de estudantes atendidos e tempo médio de
espera

Até junho de 2015, será implementado um Call Center nos Serviços
Académicos, que permitirá aos estudantes e candidatos ou outros interessados:
Selecionar, antes de ser atendido, qual o Serviço que pretende contactar no
Edifício Santo Agostinho (Serviços Académicos, DMRI, GAES ou SAS)
O estudante será informado de imediato quantas chamadas estão em linha de
espera e o tempo médio de espera
Atendimento de triagem pelo Call Center, que no horário das 9:30 às 17:30,
assegura esclarecimentos relativos a questões genéricas, não especiﬁcas do
processo individual do estudante,como por exemplo prazos e documentação
necessária para candidaturas, impressos a utilizar, prazos de procedimentos
académicos, etc.
Não serão fornecidas informações pessoais ou outras especíﬁcas do processo
individual do estudante, devendo neste caso o estudante colocar a questão
por correio eletrónico para o endereço atendimento@sac.uevora.pt
Selecionar a possibilidade de "Call me", ou seja deixar o contacto, sendo
posteriormente, com a brevidade possível, contacto pelos Serviços.

Melhoria no atendimento a correio eletrónico
De forma a assegurar a resposta e a minimização do tempo de resposta aos
mails remetidos pelos estudantes para os Serviços Académicos, é indispensável
a centralização e monitorização do correio eletrónico remetidos para os Serviços
Académicos, pelo que neste trimestre irão ser implementadas as seguintes
medidas:
Criação de um endereço único para todos os estudantes e candidatos
contactarem os Serviços Académicos: atendimento@sac.uevora.pt, e através
do qual serão remetidas resposta aos alunos
Implementação de software para monitorização do tempo de resposta
Divulgação trimestral no ano letivo 2015/16 dos mails recebidos, respondidos e
tempo médio de resposta
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Inquérito de satisfação aplicado aos estudantes inscritos em
2014/15 no 1º, 2º e 3º ciclo no mês de março de 2015

Tempo médio de resposta a requerimentos submetidos por
estudantes no Gesdoc no 1º trimestre de 2015

Visando auscultar a opinião relativa à qualidade dos serviços prestados pelos
Serviços Académicos, foi solicitado por estes Serviços ao Gabinete de
Planeamento e Garantia da Qualidade a aplicação de inquérito de satisfação dos
estudantes inscritos em 2014/15, numa perspetiva da gestão de qualidade,
orientada para o serviço prestado, sendo um dos princípios básicos, o nível de
satisfação dos alunos.
O Inquérito foi aplicado on-line, durante o mês de março a 5815 estudantes,
obtendo-se cerca de 37% de respostas completas. Agradecemos a participação
dos cerca de 2177 estudantes que responderam ao inquérito. Foi fundamental a
sua participação de forma a otimizar o serviço prestado a nível de atendimento,
conﬁança nos Serviços, tempos de espera e rigor na informação fornecida.
O relatório dos resultados da aplicação do questionário será elaborado
pelo Gabinete de Planeamento e Garantia da Qualidade, apresentando-se de
forma sucinta os resultados do mesmo, tendo em conta o número de

Conforme referido na Circular nº 1/VR_EFGPG/2015 foram implementados
mecanismos para apuramento do tempo médio de resposta a requerimentos
submetidos por alunos, veriﬁcando-se na monitorização do 1º trimestre de 2015,
que:
No mês de janeiro, constatou-se que em média os alunos obtiveram
resposta aos requerimentos em 10 dias consecutivos, sendo que 35%
obtiveram resposta em menos de 5 dias consecutivos, 62% em menos de 10 e
91% em menos de 25 (conforme gráﬁco abaixo).

questionários com
respostas
completas,
conforme se
constata no
gráﬁco seguinte:
No mês de fevereiro, constatou-se que em média os alunos obtiveram
resposta aos requerimentos em 7 dias consecutivos, sendo que 70%
obtiveram resposta em menos de 5 dias consecutivos, 74% em menos de 10 dias
e 92% em menos de 25 dias.
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Nota: Não foram contabilizados no apuramento estatístico de requerimentos submetidos por
alunos no âmbito de propostas projetos de dissertação ou tese nem no âmbito admissão a
provas públicas, por estarem sujeitos a tramitação e prazos previamente regulamentados.

Os Serviços Académicos recebem mensalmente outros documentos/processos
através do Gesdoc, para além dos requerimentos submetidos por alunos
(tramitação de processos de mobilidade, documentação da tramitação de provas
públicas de ciclos de estudos, de agregação e título especialista, criação,
reestruturação e alteração de cursos, etc), totalizando no 1.º trimestre, 7.773
documentos recebidos em Gesdoc e 7.867 concluídos ou reencaminhados
(que engloba requerimentos pendentes do mês antecedente), conforme se
constatada no seguinte gráﬁco :

No mês de março, constatou-se que em média os alunos obtiveram
resposta aos requerimentos em 6 dias consecutivos, sendo que 66%
obtiveram resposta em menos de 5 dias, 75% em menos de 10 dias e 95% em
menos de 25 dias.

Os SAC deram despacho aos documentos/processos em Gesdoc (concluídos ou
reencaminhados para procedimento) em 2.39 dias em média no 1º trimestre de 2015.
Todos os dados foram apurados com base na estatística disponibilizada pelos Serviços
de Informática no Gesdoc. Todos os dados foram apurados com base estatística
disponibilizada pelos Serviços de Informática na plataforma de Gestão Documental
(Gesdoc), sendo o número de documentos/ processos recebidos e o tempo de
reencaminhamento ou conclusão dos mesmos disponibilizado de forma direta, por
documento, colaborador e mês.

Todos os dados foram apurados com base na estatística disponibilizada pelos
Serviços de Informática na listagem "Processos de alunos como produtor SEM
pendentes para procedimento" na plataforma de Gestão Documental (Gesdoc).
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ínicio

Horário Atendimento Balcão Estudante (todos os ciclos de estudo)
Sala 1: 9h30 às 17h30

Contactos
atendimento@sac.uevora.pt
+351 266 760 220
Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de Emprego) - 7000 Évora

Equipa
Direção dos Serviços
Divisão de Formação Pós-Graduada
Diretora: Alexandra Fernandes
Coordenação: Beatriz Castor
Dulce Caldeira - Assessoria à Direção dos Serviços
Ana Dias - Gestor Académico
Teresa Castor (Gabinete de Atendimento não presencial)
Maria João Zorro - Gestor Académico
António Crispim (Gabinete de Atendimento não presencial)
Vitória Guiomar - Gestor Académico
Lurdes Almodovar - Secretariado
Vitória Madeira - Secretariado
Divisão de Registo e Certiﬁcação Escolar
Coordenação: Minervina Teixeira
Divisão de Formação Inicial e Contínua
Amélia Frango
Coordenação: João Dias
Anabela Santos
António Branco - Gestor Académico
Silvia Fortes
Dora Pimenta - Gestor Académico
Alcinda Gil
Hugo Sena - Gestor Académico
Filomena Fernandes
Rui Passão - Gestor Académico
Pedro Batista - Gestor Académico
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Inscrição em melhoria de nota em unidades curriculares do 1º ciclo e Mestrado Integrado do 2º semestre: 4 a 15 de maio de 2015

ínicio

De 4 a 15 de maio de 2015 irá decorrer o período de inscrição em melhoria de nota em unidades curriculares de semestre par do 1º ciclo e Mestrado Integrado, com
aprovação em anos letivos anteriores.
O pedido deverá ser efetuado através do impresso entregue presencialmente nos SAC ou submetido através do gesdoc. Nas 24 horas após submissão do pedido, será
disponibilizado no perﬁl do aluno a referência multibanco para efetuar o respetivo pagamento de emolumentos (20euros/inscrição), devendo o estudante proceder ao
pagamento no prazo de 3 dias a contar do dia útil seguinte.
A inscrição só será efetuada após pagamento, pelo que no caso de não pagamento a inscrição não será considerada.
De acordo com o artº 29º do Regulamento Escolar Interno (Ordem de Serviço nº 18/2012), os exames para melhoria de nota deverão ser realizados nos dois anos
subsequentes à obtenção da aprovação e têm lugar na época normal ou na época de recurso. Apenas os ﬁnalistas poderão requerer exame para melhoria de nota na
época especial do ano em que são ﬁnalistas.
Os pedidos de inscrição após o termo do prazo serão liminarmente indeferidos.

Regularização de dividas de propinas do ano letivo 2014/15: até 15 de julho de 2015

ínicio

A regularização das dívidas de propinas do ano letivo 2014/15, deverá obrigatoriamente ocorrer até 15 de julho de 2015, salvo se o estudante aderir ao plano pagamento
faseado de propinas (devendo para tal dirigir-se à Tesouraria sita nos Serviços Académicos) em conformidade com o exposto no artigo 7º do Regulamento de Propinas da
Universidade de Évora, em vigor em 2014/15 (Ordem de Serviço nº15/2014). Após esse prazo, a matricula dos estudantes com dividas no ano 2014/15, será anulada, nos
termos do ponto 4. do artº 6º do referido Regulamento.
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CALENDÁRIO
CANDIDATURAS PARA INGRESSO 2015/2016

Candidatura a Concurso Local para acesso e ingresso na Licenciatura de Música: até 24 de maio de 2015

ínicio

O ingresso e acesso à Licenciatura de Música na Universidade de Évora, nos termos do Regulamento para a matrícula e inscrição na Licenciatura em Música,
publicado pela Portaria n.º 202/2012 de 3 de julho, é sujeito a concurso local.
Prazos de inscrição nas provas | de 10 de março a 24 de maio de 2015
Documentação necessária:
- Boletim de inscrição;
- Fotocópia de documento de identiﬁcação e comprovativo de inscrição nos exames nacionais (ou Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais, ou
História ou História da Cultura e das Artes ou Inglês)
Entrega da documentação: por correio eletrónico para o endereço mfjm@uevora.pt ou por correio postal para Fátima Monteiro, Departamento de Música da
Universidade de Évora - Apartado 94, 7002-554 Évora
Realização de provas: de 1 a 5 de junho de 2015, sendo disponibilizado no Portal Estudar (www.estudar.uevora.pt) toda a informação relevante (hora e local de
realização e exemplos de provas anteriores)

Candidatura Concursos Especial - Maiores de 23 anos: de 13 a 31 de julho de 2015

ínicio

Podem ingressar no concurso especial para maiores de 23 anos, os estudantes aprovados (com classiﬁcação ﬁnal superior a 9,4 valores) nas provas especialmente
adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos (inscrições nas provas decorreram de 12 de março a 17 de
abril de 2015), regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março, e pelas Ordens de Serviço n.º 4/2014 e n.º 4-A/2014, divulgados no Portal estudar
www.estudar.uevora.pt .
As candidaturas estão sujeitas aos emolumentos previstos na tabela de emolumentos da Universidade de Évora em vigor.
Prazo de candidatura | de 13 a 31 de julho de 2015
Documentação necessária:
- Fotocópia simples do documento de identiﬁcação;
- Declaração de compromisso de honra em como não é titular de habilitação de acesso ao ensino superior através do Concurso Nacional de Acesso
Local: as candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt , devendo selecionar a opção "Candidaturas: Fazer candidatura".
A candidatura poderá também ser realizada presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade de Évora (Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de
Emprego), sendo disponibilizado computador e apoio técnico para realização da candidatura. Para mais informações, contactar atendimento@sac.uevora.pt
Divulgação dos resultados | até 20 de agosto de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt.
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Candidatura Concursos Especial - Titulares de CET ou TSP: de 13 a 31 de julho de 2015

ínicio

Podem ingressar no concurso especial para Titulares de diploma de especialização tecnológica (CET), os titulares de um diploma de especialização tecnológica,
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio, e ingressar no concurso especial para Titulares de diploma de técnico superior proﬁssional (TSP), os
titulares de um diploma de técnico superior proﬁssional, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 43/2014 de 18 de março.
As candidaturas estão sujeitas aos emolumentos previstos na tabela de emolumentos da Universidade de Évora em vigor.
Para os candidatos a ciclos de estudo no âmbito do ensino universitário, que reúnam as condições expostas no ponto 2 do artigo 8.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
113/2014, de 16 de julho:
Prazo de candidatura | de 13 a 31 de julho de 2015
Documentação necessária:
- Fotocópia simples do documento de identiﬁcação;
- Fotocópia do certiﬁcado de conclusão do curso de que é titular (DET ou DTSP);
- Documento comprovativo da realização dos exames nacionais do ensino secundário
Local: as candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt , devendo selecionar a opção "Candidaturas: Fazer candidatura".
A candidatura poderá também ser realizada presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade de Évora (Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de
Emprego), sendo disponibilizado computador e apoio técnico para realização da candidatura. Para mais informações, contactar atendimento@sac.uevora.pt
Divulgação dos resultados | até 20 de agosto de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt

Candidatura Concursos Especial - Titulares de outros cursos superiores: de 13 a 31 de julho de 2015

ínicio

Para os candidatos a qualquer ciclo de estudos de licenciatura ou mestrado integrado, que sejam titulares do grau de bacharel, licenciado, mestre ou doutor, nos
termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho.
As candidaturas estão sujeitas aos emolumentos previstos na tabela de emolumentos da Universidade de Évora em vigor.
Prazo de candidatura | de 13 a 31 de julho de 2015
Documentação necessária:
- Fotocópia simples do documento de identiﬁcação;
- Fotocópia do certiﬁcado de conclusão do curso de que é titular
Local: As candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt, devendo selecionar a opção "Candidaturas: Fazer candidatura".
A candidatura poderá também ser realizada presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade de Évora (Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de
Emprego), sendo disponibilizado computador e apoio técnico para realização da candidatura. Para mais informações, contactar atendimento@sac.uevora.pt
Divulgação dos resultados | até 20 de agosto de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt
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Pré-Candidaturas/candidaturas - Estudantes Internacionais: até 31 de julho de 2015

ínicio

Nos termos do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, e do Regulamento do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional da Universidade de
Évora (Despacho n.º 67/2014), os candidatos que não tenham nacionalidade portuguesa e pretendam ingressar numa licenciatura ou mestrado integrado, devem
candidatar-se ao ingresso através deste concurso especial.
Excetuam-se do atrás disposto:
- os Estudantes nacionais de um Estado membro da União Europeia;
- os Estudantes que residam legalmente em Portugal há mais de dois anos;
- os Estudantes que requeiram o ingresso no ensino superior através de regimes especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro.
Podem candidatar-se à matrícula e inscrição nos ciclos de estudos de licenciaturas e mestrados integrados que disponibilizem vagas para este concurso os titulares:
- de uma qualiﬁcação que dê acesso ao ensino superior no país em que foi conferido, mediante declaração que o ateste;
- de um diploma de ensino secundário português ou de habilitações legalmente equivalente.
Pré-candidaturas/candidaturas | de 14 de abril a 31 de julho de 2015
Documentação necessária:
- Cópia do passaporte ou bilhete de identidade estrangeiro;
- Certiﬁcado emitido por uma autoridade competente do país de origem que ateste a aprovação num programa de ensino que lhes conﬁra direito a candidatar-se e poder
ingressar no ensino superior no país em que foi conferido (no caso de candidatos com nacionalidade Brasileiro o ENEM de 2015 ou dos dois anos letivos antecedentes) d
OU documento comprovativo da conclusão de ensino secundário português ou equivalente;
- Documento comprovativo da competência linguística;
Local: As candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt, devendo selecionar a opção "Candidaturas internacionais - Fazer candidatura
internacional.
Divulgação dos resultados | até 20 de agosto de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt
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Candidaturas a mudança de curso, transferência e reingresso em Licenciaturas ou Mestrados Integrados: 13 a 31 julho 2015

ínicio

No caso de o aluno ter aproveitamento a menos de 60 ECTS, a candidatura a mudança ou transferência será no 1.º ano estando o candidato sujeito a vagas.
Se o estudante tem aproveitamento a 60 ou mais ECTS num ciclo de estudos no ensino superior, a candidatura será a anos subsequentes, não estando, neste caso,
sujeito a vagas.
Os Reingressos não são sujeitos a vagas.
As candidaturas estão sujeitas aos emolumentos previstos na tabela de emolumentos da Universidade de Évora em vigor.
Prazo de Candidatura | de 13 a 31 de julho 2015
Documentação necessária:
- Documento comprovativo de matrícula e/ou inscrição no estabelecimento de ensino de origem (exigido a todos os candidatos a mudança de curso externa e
transferência);
- Declaração do estabelecimento de ensino de origem de não prescrição de matrícula para o ano letivo a que se candidata (exigido a todos os candidatos a mudança de
curso externa e transferência, com exceção dos candidatos estrangeiros);
- Documento comprovativo da habilitação através da qual se candidata (exigido a todos os candidatos a mudança de curso interna e externa);
- Documento comprovativo das unidades curriculares realizadas, onde constem os ECTS e as classiﬁcações obtidas nessas unidades curriculares (exigido a todos os
candidatos a mudança de curso externa e transferência);
- Documento comprovativo de que o estabelecimento de origem está deﬁnido como instituição de ensino superior pela legislação do país em causa (aplicável aos
candidatos estrangeiros);
- Plano de estudos do curso de origem (exigido a todos os candidatos a mudança de curso externa e transferência);
- Fotocópia simples do documento de identiﬁcação e do número de identiﬁcação ﬁscal (número de contribuinte) (exigido a todos os candidatos);
- Comprovativo da situação, no caso de praticantes desportivos de alto rendimento ao abrigo do disposto no DL nº272/2009 de 1 de outubro, ou pais e mães estudantes
ao abrigo do disposto no DL nº90/2001 de 20 de agosto (exigido apenas quando aplicável aos candidatos a mudança de curso interna, mudança de curso externa e
transferência).
Local: as candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt , devendo selecionar a opção "Candidaturas: Fazer candidatura".
A candidatura poderá também ser realizada presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade de Évora, Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de
Emprego), sendo disponibilizado computador e apoio técnico para realização da candidatura. Para mais informações, contactar atendimento@sac.uevora.pt
Pedido de habilitação suﬁciente (a requerer no ato de candidatura): de 13 a 31 de julho de 2015 (Decisão do Conselho Cientíﬁco das Escolas: 10 dias após validação da
candidatura)
Realização da prova de Aptidão Vocacional (candidatos a Licenciatura de Música): de 1 a 5 de junho de 2015
Divulgação dos resultados | até 20 de agosto de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt
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Candidaturas a mudança de curso interna em Mestrados ou Doutoramentos: de 16 de julho a 20 de agosto de 2015

ínicio

Apenas podem candidatar-se a mudança de curso, estudantes ingressados em anos letivos transatos e que, à data do pedido de mudança, estejam ativos e com propinas
regularizadas.
As candidaturas estão sujeitas aos emolumentos previstos na tabela de emolumentos da Universidade de Évora em vigor.
Prazo de Candidatura | de 16 de julho a 20 de agosto de 2015
Divulgação dos resultados | até 7 de setembro de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt

Pré-inscrição e inscrição na Prática de Ensino Supervisionada para o ano letivo 2015/16: Pré-inscrição de 15 a 30 de junho e
inscrição de 13 a 17 de julho de 2015
ínicio

A pré-inscrição é obrigatória e decorrerá entre 15 e 30 de junho de 2015 no Departamento de Pedagogia e Educação (secretariado.dpe@uevora.pt).
A inscrição decorrerá de 13 a 17 de julho, através dos Serviços Académicos mediante impresso próprio, disponível em: www.estudar.uevora.pt.
Só poderão inscrever-se na PES os estudantes que até essa data:
a) Tenham obtido aprovação em todas as unidades curriculares (por frequência ou mediante creditação) do 1º ano do plano de estudos do respetivo Curso que pertencem
às componentes de formação “Didáticas Especíﬁcas” ” e “Iniciação à Prática Proﬁssional.
b) Tenham obtido os créditos mínimos de formação na(s) respetiva(s) área de docência no caso dos estudantes que ingressaram ao abrigo do ponto 4 do Artº 11º do
Decreto lei 43/2007 de 22 de Fevereiro.
A distribuição dos estudantes pelos núcleos de PES será divulgada até ao ﬁnal do mês de julho. No início do ano letivo 2015-2016 os estudantes serão informados pelos
docentes responsáveis pela PES desse Curso da forma como irá decorrer a PES.
Os estudantes que frequentaram a PES ano letivo 2014-2015, mas que não a concluíram deverão também proceder à pré-inscrição e consequente inscrição.
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Candidaturas a ingresso ou reingresso em Doutoramentos, Mestrados ou Pós-Graduações: de 14 março a 20 agosto 2015

ínicio

Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, estudantes nacionais e internacionais com as seguintes condições de acesso:
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal;
b) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou cientíﬁco especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Cientíﬁco-Pedagógico do IIFA, sob parecer favorável do Diretor do Curso;
c) Os detentores de um currículo escolar, cientíﬁco ou proﬁssional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo
Conselho Cientíﬁco-Pedagógico do IIFA, sob parecer favorável do Diretor de Curso.
O reconhecimento a que se referem as alíneas b) e c) do nº 1 anterior tem como efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, e não confere ao
seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou de mestre, nem o seu reconhecimento para outros efeitos.
Nos editais de abertura, a serem divulgados no Portal Oferta, poderão constar as condições especíﬁcas de ingresso em cada um dos doutoramentos, sendo excluídos no
processo de seriação todos os candidatos que não cumpram as referidas condições.
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre estudantes nacionais e internacionais com as seguintes condições de acesso:
a) titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha
por um Estado aderente ao processo;
c) titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Cientiﬁco ou Técnicocientíﬁco da Escola;
d) detentores de um currículo escolar, cientiﬁco ou proﬁssional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos pelo Conselho
Cientíﬁco ou Técnico-cientíﬁco da Escola.
O reconhecimento a que se referem as alíneas c) e d) do nº 1 anterior tem como efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e não confere ao
seu titular a equivalência ao grau de licenciado, nem o seu reconhecimento para outros efeitos.
Nos editais de abertura, a serem divulgados no Portal Oferta, poderão constar as condições especíﬁcas de ingresso em cada um dos mestrados, sendo excluídos do
processo de seriação todos os candidatos que não cumpram as referidas condições.
No caso de ﬁnalistas no 1º ciclo no ato da candidatura, apenas poderão ter no máximo 3 unidades curriculares em falta para conclusão do 1º ciclo à data da seriação, desde
que se encontrem reunidas as condições que garantam aquela conclusão nos termos deﬁnidos pelo Regulamento Escolar Interno. Todas as candidaturas que não reúnam
estas condições não serão consideradas válidas, sendo o candidato notiﬁcado da sua não validação.
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ínicio

Candidaturas na 1ª Fase
Prazo de Candidatura | de 14 de março a 15 de julho de 2015
Validação de candidatura: até 17 de julho, sendo divulgado no Portal estudar www.estudar.uevora.pt a lista de candidaturas validadas e não validadas, dispondo os
candidatos com candidaturas não validadas de 48 horas (dias úteis e não úteis) após divulgação da listagem para submeterem as suas candidaturas, novamente on-line ,
com os documentos em falta
Divulgação dos resultados | até 31 de julho de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt
Candidaturas na 2ª Fase
Prazo de Candidatura | de 16 de julho a 20 de agosto de 2015
Validação de candidatura: até 21 de agosto de 2015, sendo divulgado no Portal estudar www.estudar.uevora.pt a lista de candidaturas validadas e não validadas, dispondo
os candidatos com candidaturas não validadas de 48 horas (dias úteis e não úteis) após divulgação da listagem para submeterem as suas candidaturas novamente on-line
com os documentos em falta
Divulgação dos resultados | até 7 de setembro de 2015, através do Portal estudar www.estudar.uevora.pt.
Documentação necessária:
- Fotograﬁa;
- Certiﬁcado de habilitações autenticado (U.C. discriminadas com respetiva nota e ECTS - não sendo necessários no caso de habilitações obtidas na Universidade de
Évora);
- Diploma de grau autenticado (não é necessário caso o grau seja da Universidade de Évora);
- Curriculum Vitae ;
- Comprovativo de candidatura ao abrigo de Protocolo, se aplicável;
- Candidatos a mestrados de enfermagem deverão entregar Selo da Ordem dos Enfermeiros;
- No Edital do curso a que se candidata poderá ser requerida documentação adicional, a qual deverá ser anexada sua candidatura de forma digitalizada;
NOTA: A Candidatura só será aceite/validada mediante entrega de toda a documentação e conclusão da candidatura, sendo o candidato notiﬁcado de tal. A não entrega de qualquer documento
mencionado, invalida a candidatura.

Local: as candidaturas são realizadas on-line no endereço https://siiue.uevora.pt , devendo selecionar a opção "Candidaturas a Formação Pós-Graduada".
A candidatura poderá também ser realizada presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade de Évora (Rua Duques de Cadaval (ao lado do Centro de
Emprego), sendo disponibilizado computador e apoio técnico para realização da candidatura. Para mais informações, contactar atendimento@sac.uevora.pt
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