CURSOS PROFISSIONAIS
Acesso ao Ensino Superior

ENSINO SUPERIOR

FORMAS DE ACESSO
Acesso a licenciaturas nas Universidades ou Institutos
Politécnicos, concorrendo para as mesmas vagas que os alunos
do ensino regular;
Candidatura a licenciaturas nas Universidades ou Institutos
Politécnicos, através de concursos especiais de acesso,
destinados a alunos provenientes do ensino profissional;
Realização de um CET;
Realização de um CTESP, num Instituto Politécnico;
Link para consulta:
https://www.dges.gov.pt/pt/sou_estudante

VIAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - REGIME GERAL
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• Implica a realização de exames nacionais - apenas as provas de ingresso ao curso

Concurso Nacional
de Acesso
Candidatura para as
mesmas vagas que
os alunos do ensino
regular

pretendido;
• O aluno tem que solicitar uma senha para a candidatura (a partir de março) no link:
https://eportugal.gov.pt/pt/servicos/pedir-a-senha-para-a-candidatura-ao-ensino-superior
• Solicitar a ficha ENES na escola, depois de saírem os resultados dos exames nacionais provas de ingresso (necessita obter pelo menos 95 pontos);
• A média de acesso integra a classificação final de curso e a classificação obtida nas
provas de ingresso;
• Candidatura efetuada no site da DGES no link:
• https://www.dges.gov.pt/online
• A candidatura a Universidades ou Institutos Politécnicos privados é realizada diretamente
na instituição de ensino superior escolhida.

VIAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - CONCURSOS ESPECIAIS
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Concursos
especiais
para alunos
provenientes
do ensino
profissional
Decreto Lei
n.º11/2020,
de 2 de abril

A candidatura a Universidades ou Institutos Politécnicos públicos é realizada no site da DGES e
requer pedido prévio de senha de acesso;
Link: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/concursos-especiais?plid=593
A candidatura a instituições de ensino superior privados é realizada diretamente junto do
estabelecimento de ensino em causa;
O número de vagas é mais reduzido e é definido anualmente por cada instituição de ensino
superior;
Só é permitida a candidatura a um curso que pertença à área de formação do curso
profissional frequentado;
Implica a realização de provas teóricas ou práticas de avaliação de conhecimentos realizadas
a nível local, regional ou nacional;
A média de acesso integra:
• A classificação final do curso (ponderação mínima de 50%);
• A classificação da PAP (ponderação mínima de 20%);
• A classificação obtida nas provas de avaliação de conhecimentos (ponderação máxima de
30%)

VIAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - CET E CTeSP
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Ingresso em CET
OU CTeSP

Cursos técnicos de nível 5;
O CET funciona em instituições de ensino não superior e tem a duração de 1 ano e meio.
A escola ministra o CET em Desenvolvimento de Produtos Multimédia;
O CTeSP funciona em Institutos Politécnicos e tem a duração de 2 anos;
Ambos integram estágio curricular;
A candidatura ao CTeSP é realizada, diretamente, junto de cada Instituto Politécnico
público ou privado;
Cada instituição de ensino superior define, anualmente, o número de vagas, os prazos
para a candidatura e as condições de acesso;
A média de acesso é a classificação final do curso;
O acesso não exige a realização de exames nacionais;
Permite que, após a sua conclusão, o aluno solicite equivalência, a disciplinas realizadas
do CET ou CTeSP, na frequência do ensino superior (licenciatura);
Lista de CTeSP: https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?
plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=2&tipo_estabelecimento=&area=
&tipo_curso=7

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

ÁREAS DE FORMAÇÃO

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA
Áreas CNAEF do ensino superior: 213
Exemplo: Design, Comunicação e multimédia, Audiovisuais e multimédia,
Fotografia, Ensino de artes visuais, Artes, Jogos digitais e multimédia,
Música e produção musical, Cinema, Comunicação social.

Nota:
Os cursos a que o aluno se pode candidatar são definidos por cada
instituição de ensino superior. É necessário consultar o site de cada
estabelecimento de ensino.

LINKS ÚTEIS COM EXEMPLOS DE PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

http://www.provascentro.pt
https://www.ipsantarem.pt/candidatos/ipsantarem-international-school__trashed/6725-2/
https://www.ipportalegre.pt/pt/oferta-formativa/?d=5
https://www.ipleiria.pt/arquivo/cursos-profissionais-acesso-ao-ensino-superior-2020/

Concurso
especial de
acesso ao
Ensino
Superior

https://www.ipcb.pt/sa/ensino-profissional-acesso-licenciaturas

PESQUISA DE CURSOS
https://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp
https://inspiring.future.pt
Cursos CTeSP: https://inspiring.future.pt/technical_courses
Curso CTeSP: https://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes?
plid=372&instituicao=&cursos=&distrito=&tipo_ensino=2&tipo_estabelecimento=&area=&tipo
_curso=7

LINKS ÚTEIS

ACESSO AO
ENSINO
SUPERIOR

https://www.dges.gov.pt/pt/formas_de_acesso
https://eportugal.gov.pt/pt/servicos/pedir-a-senha-para-a-candidatura-ao-ensinosuperior
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-ao-ensino-superior-para-diplomadosde-vias-profissionalizantes?plid=593

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO ESTRANGEIRO

O aluno com o curso profissional concluído pode aceder ao ensino superior no estrangeiro,

Estudar no
estrangeiro

sem necessidade de realizar exames nacionais;
A maioria dos países tem licenciaturas ministradas em língua inglesa;
Os prazos para candidaturas variam em cada país;
É necessário fazer o reconhecimento oficial dos documentos e traduzi-los, recorrendo a
tradutores reconhecidos pelo país de destino (consultar consulados);
Os critérios de seleção, geralmente, integram a média de curso, carta de motivação escrita pelo
aluno, cartas de recomendação e portfólio (em algumas áreas);
Alguns países como a Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia têm propinas gratuitas para
cidadãos europeus;
O processo de candidatura é complicado mas há várias agências que auxiliam nesse processo:
• https://www.informationplanet.pt/ensino-superior/
• https://www.okstudent.com/pt/o-que-oferecemos/
• https://inspiring.future.pt/study_abroads

"O futuro dependerá daquilo que fazemos no
presente."
Mahatma Gandhi

