Critérios de seleção e seriação de alunos da Escola de Ciências Sociais - 2019/2020
Cursos de 1º ciclo
Cursos

Critérios de admissibilidade

Critérios de Seriação

Ordenação
1º

Candidatos que possuem duas matrículas e o 1º ano completo

2º

Candidatos que possuem duas matrículas e pelo menos 30 ECTS

3º

Candidatos com três ou mais matrículas e mais de 60 ECTS

4º

Candidatos que possuem uma matrícula e pelo menos 30 ECTS

1º

Ter concluído entre 120 a 150 ECTS do curso

2º

Ter concluído entre 60 e menos de 120 ECTS do curso

3º

Ter concluído entre 30 e menos de 60 ECTS do curso

1º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (de C)

2º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (de B)

3º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (de A2)

1º

Grupo 1 - Estudantes com duas matrículas e aprovação nos 60 ECTS correspondentes ao 1º ano

2º

Grupo 2 - Estudantes com duas matrículas e aprovação entre 30 e 60 ECTS em UC's do 1º ano

3º

Grupo 3 - Estudantes com três ou mais matrículas e mais de 60 ECTS realizados

4º

Grupo 4 - Estudantes com uma matrícula e com pelo menos 30 ECTS realizados

Ter obtido aprovação em todas as UC's do 1º ano

1º

Nota média das classificações obtidas nas UC's realizadas e aprovadas do 1º ano

Estar inscrito em pelo menos 2 UC's do 2º ano

2º

Nº. das unidades curriculares em que está inscrito no 2º ano;

3º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa

Economia

Informação complementar
Uma vez que as unidades curriculares estruturantes da licenciatura em economia
se encontram fundamentalmente nos dois primeiros anos, é considerada
preferencial a candidatura a Erasmus de alunos do 2º ano, para entrarem em
mobilidade no 3º ano. Assim os candidatos serão colocados sucessivamente num
dos seguintes grupos, tendo em cont o seu registo académico à data da seriação.
Dentro de cada grupo anteriormente referido, os candidatos serão ordenados pela
média calculada no SIIUE à data da seriação. Todos os candidatos que não
satisfaçam pelo menos um dos grupos anteriores não serão admitidos.

Ter concluído, pelo menos, 30 ECTS da Licenciatura

Educação Básica

Domínio da língua da instituição de acolhimento
e/ou da língua inglesa (pelo menos de A2) de
acordo com o Quadro Comum Europeu de
Referência para as Línguas

História e Arqueologia

1º
2º

Línguas e Literaturas

É considerada preferencial a candidatura de alunos
do 1º ciclo do 2º ano em Línguas e Literaturas, para
entrarem em mobilidade no 3º ano

3º
A
B

Critérios de
seriação

Gestão

A seleção é realizada dividindo os candidatos em
quatro grupos. Dá-se prioridade ao grupo 1, em
seguida ao grupo 2,em seguida ao grupo 3 e por fim
ao grupo 4. Os alunos que não se enquadrem num
destes grupos serão excluídos

Critérios de
seleção

Não ir frequentar o 6º semestre da licenciatura

A ordenação dentro de cada grupo é feita de acordo com a média ponderada (de
acordo com os ECTS) das unidades curriculares aprovadas

Candidatos que possuem duas matrículas e o 1º ano completo
Candidatos que possuem duas matrículas e pelo menos 30 ECTS do 1º ano
concluídos
Candidatos com três ou mais matrículas e mais de 60 ECTS
A média aritmética mais alta calculada no SIIUE à data da seriação
A melhor classificação no nível mais avançado na(s) UC de língua estrangeira a
frequentar na Universidade de acolhimento

Em caso de empate, dá-se preferência ao aluno que tenha ingressado no curso no
ano letivo mais recente

1º

Inscrição no 1º ciclo do curso de Psicologia

2º

Média aritmética das UC já concluídas até ao momento da candidatura

3º

Domínio da língua inglesa e de outra língua estrangeira relevante para frequentar e concluir com
sucesso a formação

4º

Prioridade aos alunos que frequentam o 2º ou o 3º ano do ciclo de estudos

1º

Prioridade aos que frequentarem o 2º ano do seu ciclo de estudos e que obtiverem pelo menos
30 ECTS em disciplinas do 1º ano

2º

Alunos que frequentam o 3º ano

3º

Alunos que frequentam o 3º ano e que possuem três ou mais matrículas

A

Ser aluno do 2º ano do 1º ciclo de estudos em Sociologia, com o 1º ano completo (60 ECTS)

B

Ser aluno do 2º ano do 1º ciclo de estudos em Sociologia, com o 1º ano incompleto (30 ECTS)

C

Ser aluno do 2º ano do 1º ciclo de estudos em Sociologia, com o 1º ano incompleto (30 ECTS)

D

Ser aluno do 2º ou 3º ano do 1º ciclo de estudos em Sociologia, desde que tenha pelo menos 60
ECTS

A

Média das UC's realizadas e aprovadas na Universidade de origem à data da candidatura

Psicologia

Relações
Internacionais

Não serão admitidos alunos do 1º ano

A ordenação é efetuada de acordo com a média aritmética das notas apresentadas

Critérios de Seleção

Sociologia

Fórmula de ordenação: (3A)+(2B)+(1C)+(2D) / 8
B
Critérios de seriação
C

D

Estar a frequentar, no semestre da mobilidade, o 2º
ou 3º ano de licenciatura do curso de Turismo

Motivação para o intercâmbio (classificação da entrevista com base numa escala de 1 a 5 valores,
na qual o aluno deverá apresentar e fundamentar as motivações para a sua candidatura)
Em caso de empate dá-se preferência ao aluno que tenha ingressado no curso no
ano letivo mais recente
Domínio da língua estrangeira (inglês) ou outra relevante para frequentar e concluir com sucesso
a formação

1º

Nível da língua do país de destino (Mau=1; Suf=2; Bom=3) - Coeficiente de ponderação - 3

2º

Nível de competência linguística em Inglês (Mau=1; Suf=2; Bom=3) - Coeficiente de ponderação 2

3º

Grau de motivação para participar no Programa (Baixo=1; Médio=2; Elevado=3) - Coeficiente de
ponderação - 2

4º

Média de curso (10-12=1; 13-15=2; ≥16=3) - Coeficiente de ponderação - 3

5º

Nº de unidades curriculares concluídas (≤12=1; 13 a 24=2; ≥25=3) - Coeficiente de ponderação - 2

6º

CV relevante para a mobilidade (Atividades Extra-curriculares) - (Insuf=1; Suf=2; Bom=3) Coeficiente de ponderação - 3

Turismo
Não ter, no semestre da mobilidade, mais de duas
unidades curriculares em atraso

Número das UC's realizadas e aprovadas na Universidade de origem à data da candidatura

Cursos de 2º ciclo
Cursos

Critérios de admissibilidade

Ciências da Educação Supervisão
Pedagógica

Ordenação
1º

Número de UC já realizadas e aprovadas

2º

Média aritmética da classificação de todas as UC's já realizadas no curso

3º

Nível de habilitação na língua da instituição de acolhimento

4º

Outras habilitações complementares na área científica da candidatura

1º

Número de UC já realizadas e aprovadas

Economia
2º

Filosofia

Critérios de Seriação

Informação Complementar

Para efeitos de desempate serão tidas em consideração a experiência profissional
e/ou de investigação prévia e a publicação de artigos científicos na área cientifica
da candidatura

Serão excluídos todos os alunos que não tenham tido aproveitamento a pelo
Média aritmética das classificações obtidas em cada UC com aproveitamento (com peso idêntico menos 4 UC ou 30 ECTS da componente curricular do mestrado
para todas as UC's)

1º

Número de UC do curso em que já obteve aprovação (50%)

Será usada uma escala de 0 a 100 pontos e em cada critério de ordenação será
considerado o nº máximo de pontos para o candidato em melhor situação,
havendo uma avaliação em gradação decrescente dos restantes candidatos.

2º

Média aritmética da classificação de todas as UC's do curso em que já obteve aprovação (30%)

Assim:

3º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (15%)

1º Nº de UC's do curso em que já obteve aprovação - máx.: 50 pontos (50%);

4º

Participação em reuniões científicas e apresentação de comunicações (5%)

2º Média de classificações nas UC do curso em que já obteve aprovação - máx.: 30
pontos (30%)
3º Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa - máx.:
15 pontos (15%)
4º Participação em reuniões científicas e apresentação de comunicações - máx.: 5
pontos (5%)

Gestão

Gestão e Valorização
do Património
Histórico e Cultural

Políticas Públicas e
Projetos

Alunos que frequentaram o 1º ano do seu ciclo de
estudos e que obtiveram pelo menos 30 ECTS em
disciplinas do 1º ano)

1º

Alunos que superarem os 30 ECTS e que possuem
duas ou mais matrículas

2º

Alunos que obtiveram aprovação em, pelo menos,
70% dos ECTS do 1º ano curricular do mestrado em
GVPHC

1º

Nível de habilitação na língua da instituição de
acolhimento e/ou lingua inglesa

2º

Número total de UC já realizadas e aprovadas

3º

Nota média das classificações obtidas nas UC's já realizadas no curso (com peso
idêntico para todas as UC's)

Alunos que obtiveram aproveitamento a, pelo
menos, 50% das UC's da componente curricular do
mestrado

Média aritmética das notas apresentadas (com peso igual para todas as unidades curriculares)

Os que não atingirem o limite de 30 ECTS em disciplinas do 1º ano serão excluídos

Aprovação em todas as UC's do 1º ano do curso de mestrado em GVPHC

1º

Número de UC já realizadas e com aproveitamento

2º

Média aritmética das classificações obtidas em todas as UC's já realizadas no curso com
aproveitamento (com peso idêntico para todas as UC's)

Em caso de empate será realizada entrevista, sendo critérios de desempate a
experiência profissional e/ou de investigação prévia e a publicação de artigos
científicos na área cientifica da candidatura

1º

Ter sido selecionado/a para o Programa Erasmus
pela Comissão Executiva e de Acompanhamento do
1º ciclo em Psicologia da UÉvora (estudantes cuja
candidatura tenha sido efetuada durante o curso de
licenciatura em Psicologia e cuja mobilidade esteja
prevista no decurso do 1º ano do curso de
mestrado)

2º

Estudantes que tenham feito a sua
candidatura ao Programa Erasmus
antes do ingresso no curso de
mestrado em Psicologia

Ser estudante do Mestrado em Psicologia

Classificação obtida na seriação do concurso de acesso ao Mestrado em
Psicologia (70%)

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (30%)

1º

No caso do nº de candidaturas exceder o nº de
vagas, têm prioridade os/as estudantes
previamente selecionados/as pela CAE da
licenciatura em Psicologia

2º

3º

4º

Mestrado em
Relações
Internacionais e
Estudos Europeus

1º

Número de UC's do Mestrado em Psicologia realizadas até ao momento de
seriação, ponderado pelo nº de UC's previstas no plano de estudos (20%)
Média aritmética das classificações obtidas nas UC's realizadas até ao momento
de seriação (de acordo com o respetivo nº de ECTS), considerando todas as UC's
previstas no plano de estudos (40%)
Classificação obtida na seriação do concurso de acesso ao mestrado em
Psicologia (30%)
Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (10%)

Ter concluido com êxito os 1º e 2º semestres sem UC's em atraso
Cumpridas as condições de acesso, a ordenação final respeitará a média aritmética

Mestrado em
Sociologia

Mestrado em Turismo
e Desenvolvimento de
Destinos e Produtos

Estudantes que façam a sua candidatura
ao programa Erasmus no decurso da
frequência do curso de mestrado em
Psicologia

Psicologia

No caso do número de candidaturas exceder o número de vagas, têm prioridade
os/as estudantes previamente selecionados/as pela CAE da licenciatura em
Psicologia.

Aprovação num total de UC's que represente, no
mínimo, 50% dos ECTS relativos ao plano curricular
do 1º ano

2º

Média aritmética do 1º ano superior a 14

1º

Número de UC's em que obtiveram aproveitamento

2º

Média aritmética simples das classificações obtidas nas diversas UC's realizadas com
aproveitamento

1º

Número de UC's concluídas (35%)

2º

Média das classificações das UC concluídas (35%)

3º

Domínio da língua da instituição de acolhimento e/ou da língua inglesa (20%)

4º

Participação em reuniões científicas e apresentação de comunicações (5%)

5º

Publicações científicas (5%)

É critério de exclusão o candidato não ter realizado com sucesso pelo menos 4
UC's do 1º ano do curso de Mestrado

Cursos de 1º ciclo - Enfermagem

Critérios de seleção e seriação de alunos da Escola Superior de Enfermagem S. João
de Deus - 2019/2020
Critérios de Seriação

Ponderação

Maior número de ECTS realizados na licenciatura em enfermagem

FP2

Maior número de Ensinos Clínicos realizados na licenciatura em Enfermagem

FP2

Maior média aritmética das UC's já concluídas até ao momento da candidatura

FP3

Ter usufruído de outro programa de mobilidade (Não=1, Sim=0)

FP1

Nível de língua estrangeira relevante para frequentar e concluir com sucesso a formação no destino da
mobilidade, segundo o Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (B=1, C=2)

FP1

Critérios de seleção e seriação de alunos da Escola de Ciências e Tecnologia - 2019/2020
Cursos de 1º Ciclo
Critérios de admissibilidade
Os candidatos deverão ter um
mínimo de 54 ECTS realizados

Critérios de Seriação
Os candidatos admitidos serão seriados de acordo com os resultados da
seguinte fórmula: MxS/NI, em que M representa a Média ponderada, S a
soma de ECTS rearizados e NI o número de semestres ativos concluídos

Para efeito de desempate:
Em caso de empate é dada prioridade ao candidato com
a classificação média mais elevada nas unidades
curriculares da área científica principal do curso

Cursos de 2º Ciclo
Critérios de admissibilidade
Os candidatos deverão ter um
mínimo de 24 ECTS realizados

Critérios de Seriação
Os candidatos admitidos serão seriados de acordo com os resultados da
seguinte fórmula: MxS/NI, em que M representa a Média ponderada, S a
soma de ECTS rearizados e NI o número de semestres ativos concluídos

Para efeito de desempate:
Em caso de empate é dada prioridade ao candidato com
a classificação média mais elevada nas unidades
curriculares da área científica principal do curso

Critérios de seleção e seriação dos alunos candidatos da Escola de Artes - 2019/2020
Cursos de 1º ciclo
Cursos

Critérios de Seriação

Ordenação

Ponderação

Informação complementar

Média aritmética das disciplinas concluídas. Bónus de um
ponto para alunos com 20 disciplinas ou mais concluídas

Artes Visuais - Multimédia

Ordem decrescente das notas médias das disciplinas
principais do respetivo ramo

Parâmetros de Avaliação

Música

Design

Número de disciplinas aprovadas
Média aritmética

40%

Disciplinas teóricas/técnicas

30%

Disciplinas de projeto

30%

1º

Conclusão com aproveitamento do 1º Ano do 1º Ciclo em
Teatro

2º

Média da classificação

3º

Motivação e pertinência do intercâmbio no
desenvolvimento do percurso formativo do candidato

4º

Domínio da língua do país de destino

Teatro

A escala a adotar para as pontuações é de 0 a 20 valores

Ter concluído, pelo menos, o primeiro ano de estudos
universitários (60 ECTS)
Tem prioridade os alunos que ainda não beneficiaram de
bolsa ERASMUS
Tem prioridade os alunos que estejam em condições de
realizar UC's correspondentes a Projeto Avançado I e
Projeto Avançado II, nas instituições de acolhimento

Arquitetura
São ordenados depois de todos os outros, os alunos que
pretendam realizar UC's correspondentes a Projeto
Avançado III e/ou dissertação, nas instituições de
acolhimento
A seriação é realizada de acordo com o número de ECTS
realizados (entre alunos que têm concluída uma mesma
UC de projeto) e com a média ponderada do curso.

A nota a atribuir nos dois 1ºs pontos da grelha de avaliação é
determinada através da seguinte fórmula: Nota = n/N*20
n = Número de disciplinas em que obteve aprovação
N = Número total de disciplinas

A escala a adotar para as pontuações é de 0 a 4 valores

