Regime Geral
Guia de Acesso - Ano Lectivo 2017-2018

Podem candidatar-se aos cursos através do Regime Geral os alunos que preencherem cumulativamente as seguintes
condições:
- A titularidade de um diploma de ensino secundário ou equivalente.
- A obtenção, nas provas de ingresso exigidas (consultar elenco de provas de acesso para cada curso) de classiﬁcação não inferior a 95 pontos.
- Satisfação do pré-requisito.
- Não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 de março.
A nota de candidatura é composta pela classiﬁcação ﬁnal do ensino secundário ponderada em 65 % e pela classiﬁcação da prova de ingresso
ponderada em 35%.

Licenciatura

Despacho

Vagas

Prova Específica Exigida

Enfermagem
(Diurno)

Despacho nº 4474/2014, de 26 de Março

50

02 Biologia e Geologia

Osteopatia
(Diurno ou pós-laboral)

Nº registo: R/A-Cr 82/2017

25

02 Biologia e Geologia
07 Física e Química

Para candidatura no ano lectivo 2017-2018 , são válidos os resultados dos exames nacionais realizados em 2015, 2016 e 2017.

Pré-Requisitos
Todas as Licenciaturas da Escola Superior de Saúde Atlântica
GRUPO A - Comunicação Interpessoal

Documentos Necessários para a Candidatura
- Fotocópia do Bilhete de Identidade
- Fotocópia do cartão de beneﬁciário de sistema de saúde
- Certiﬁcado de classiﬁcação do ensino secundário ou certiﬁcados do 10º, 11º e 12º anos
- Ficha ENES 2016 - Exames Nacionais do Ensino Secundário
- Boletim de Vacinas (Anti-Tétano e Hepatite B) e fotocópias
- Declaração de honra comprovativa da satistação do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 de março, caso o
estudante seja português ou nacional de um Estado mambro da União Europeia.

Documentos Necessários para a Matrícula
- 2 fotograﬁas originais
- Comprovação da satisfação do Pré-Requisito

01

Regime Geral
Guia de Acesso - Ano Lectivo 2017-2018

Tabela de Emolumentos **
Candidatura

Candidatura
Candidatura de alunos colocados e não matriculados
Por cada curso extra

Matrícula

Matrícula
Inscrição no 1º ano (liquidada no acto da matrícula)
Seguro Escolar e outras Taxas

Propina Anual (*)

100 €
100 €
25 €
350 €
300 €
20 €

Enfermagem (pagável em 12 mensalidades)

4300 €

Osteopatia (pagável em 12 mensalidades)

3960 €

(*) 3,5% de desconto com o pagamento total da propina no ato da matrícula
(**) Estes valores não se aplicam a estudantes internacionais

Prazos para candidaturas e matrículas

1ª FASE
Candidaturas: 14 de julho a 04 de agosto
Afixação de resultados: 08 de agosto
Período de matrículas: 08 a 11 de agosto

2ª FASE (vagas sobrantes)
Candidaturas: 14 de agosto a 01 de setembro
Afixação de resultados: 05 de setembro
Período de matrículas: 05 a 08 de setembro
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3ª FASE (vagas sobrantes)
Candidaturas: 11 a 22 de setembro

.

Afixação de resultados: 25 de setembro
Período de matrículas: 25 a 28 de setembro

4ª FASE (vagas sobrantes)
Candidaturas: 29 de setembro a 26 de outubro
Afixação de resultados: 27 de outubro
Período de matrículas: 27 a 31 de outubro
Importante: Os alunos têm de efetuar a matrícula nos prazos estipulados, sob pena de caducidade do resultado obtido no concurso
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