
essl 

Bárbara Xavier -  Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Secundária de  São Lourenço 



“Acesso ao Ensino Superior 2016 

– Cursos Científico - Humanísticos” 
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Objetivos 

 

 Divulgar informação relativa a conclusão dos cursos 

científico-humanísticos e exames nacionais do 

ensino secundário, assim como a sua articulação 

com o acesso ao ensino superior; 

´ 

 

 Apresentar, nas suas linhas gerais, o sistema de 

acesso ao ensino superior. 
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Fontes de informação / Documentos de suporte 
publicados pela DGES – Direção Geral do Ensino Superior: 

 

• Guia Geral de Exames 2016 

• Pré-Requisitos 2016 

• Guia das Provas de Ingresso (Público) 2016 

• Guia das Provas de Ingresso – Alterações para 2016, 2017 e 2018 

•  Guia de Candidatura do Ensino Superior (Público) 2015 (*)  

  * Aguarda-se a publicação de 2016 
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• Site da DGES - Direção Geral do Ensino Superior: 
   http://www.acessoensinosuperior.pt/   

ou 

 - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt 

 
 

 

Ao consultar uma publicação acerca do Ensino Superior, 

verifique sempre:  
 

 

 => Trata-se de uma informação atualizada ? 
 

            => A informação é publicada por uma entidade idónea? 

http://www.acessoensinosuperior.pt/
http://www.acessoensinosuperior.pt/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt


 

 Alunos que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

 

a) aprovação num curso do ensino secundário ou 

habilitação legalmente equivalente (consultar as 

condições de aprovação do curso frequentado); 

      

 

Quem pode candidatar-se ao Ensino 

Superior – candidatura 2016? 
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b) Realização (em 2014, 2015 ou 2016) das provas de 

ingresso(PI) exigidas pelo par instituição/curso a 

que se candidatam e obter nessas provas uma 

classificação igual ou superior à classificação 

mínima exigida; 

 

 

c) Nota de candidatura igual ou superior ao valor 

mínimo fixado pelo par instituição/curso; 

 

 

d) Satisfação dos pré-requisitos, caso sejam 

exigidos por esse par instituição/curso (realização 

obrigatória no ano da candidatura). 
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    ACESSO ENSINO SUPERIOR 
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Acesso Ensino Superior – CONCLUSÃO DO SECUNDÁRIO 

 

 Para concluir o ensino secundário, os 

alunos têm que obter aprovação a todas as 

disciplinas do plano de estudos do respetivo 

curso. 
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1. Disciplinas não sujeitas à realização de exames obrigatórios :                  
A  aprovação é feita por :  - Frequência (alunos internos)   

                                            - Prova de equivalência à frequência  (alunos autopropostos). 

 
 

 

     Acesso Ensino Superior – CONCLUSÃO DO SECUNDÁRIO 
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Disciplinas – Alunos Internos Classif. Final Disciplina (CFD) 

Líng. Estrang. - Formação Geral CFD (*) = (CIF10º + CIF11º) / 2  

Filosofia – Formação Geral (EN opcional) CFD (*) = (CIF10º + CIF11º) / 2 

Educação Física - Formação Geral CFD (*) = (CIF10º + CIF11º +CIF12º) / 3 

Anual  “Z” - Formação Específica   CFD (*) = CIF 12º 

Anual  “S” - Formação Específica   CFD (*) = CIF 12º 

ALUNOS AUTOPROPOSTOS Classif. Final Disciplina (CFD) 

Disciplinas supracitadas 
(exceção: Filosofia – através de Exame 

Nacional)  

CFD (*) = Prova Equivalência à Frequência 

(PEF)  

(*) Arredondamento às unidades 



2. Disciplinas sujeitas a Exame Nacional - ALUNOS INTERNOS (realizam 4 

exames obrigatórios: PORT + Trianual + Bienal ”x” + Bienal ”y” ou Filosofia)   

 

     Acesso Ensino Superior – CONCLUSÃO DO SECUNDÁRIO 
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2.1 Disciplinas com EN  - ALUNOS AUTOPROPOSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Alunos internos => Alunos dos cursos científico-humanísticos 

que frequentem até ao final  do ano letivo as disciplinas sujeitas a exame 

final nacional. 

Acesso Ensino Superior – CONCLUSÃO DO SECUNDÁRIO 
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PARA EFEITOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

– CLASSIFICAÇÃO FINAL DE SECUNDÁRIO ? 

 

 Média aritmética simples, calculada até às 

décimas, sem arredondamento, da classificação 

final de todas as disciplinas, com exceção de educação 

moral e religiosa e educação física (*), convertida numa 

escala de 0 a 200 pontos. 

 
 (*) Só incluirá CFD de educação física para os alunos que pretenderem 

prosseguir estudos na área do Desporto. 
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    ACESSO ENSINO SUPERIOR 
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As Provas de Ingresso (PI) são os exames nacionais 

considerados de realização obrigatória para acesso a 

um curso numa determinada instituição de ensino 

superior. 

As PI exigidas para cada par instituição/curso são 

divulgadas: 

- Guias das Provas de Ingresso 2016 

- site www.acessoensinosuperior.pt ou 

 http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt 

 

Acesso Ensino Superior - As Provas de Ingresso 
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Cada estabelecimento de ensino superior fixa para cada 

um dos seus cursos: 

 

 

a) No mínimo 1 e no máximo 2 Provas de Ingresso (PI);  

- Para acesso ao curso de Medicina permite-se a fixação de 3 provas de 

ingresso. 

 

 

b) Uma nota / classificação mínima a obter na PI => valor 

igual ou superior a 95 pontos na escala de 0 a 200. 

Acesso Ensino Superior - As Provas de Ingresso 
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Acesso Ensino Superior - Provas de Ingresso (exemplos) 

Fonte: Guia Provas de Ingresso 2016 

Bárbara Xavier -  Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Secundária de  São Lourenço 



Bárbara Xavier -  Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Secundária de  São Lourenço 



IMPORTANTE:  

 

-Quando um EN é utilizado simultaneamente para aprovação num 

curso do ensino secundário e como PI, poderá acontecer que o EN 

tenha servido para obter aprovação na respetiva disciplina e não 

possa ser considerado como prova de ingresso por não atingir a nota 

mínima eventualmente fixada. 

 

- O Exame Nacional (EN) considerado Prova de Ingresso (PI) pode ser 

utilizado como PI no ano da sua realização e nos 2 anos seguintes:  

 

 EN(PI) realizados na 1ª fase exames            1ª, 2ª e 3ª fase de candidatura acesso ensino superior  

 

 EN(PI) realizados na 2ª fase exames             2ª e 3ª fase de candidatura acesso ensino superior   

 

Acesso Ensino Superior - As Provas de Ingresso 
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As inscrições para a realização dos exames nacionais / PEF 

do ensino secundário, seja qual for o fim a que se destinam, 

realizam-se nos seguintes prazos: 

 

Prazos de inscrição para a 1ª fase (Obrigatória a inscrição e 

realização do exame =» falta =» não admissão 2ª fase) 
• Prazo normal: 10 a 18 de março;    

• Findo o prazo a inscrição carece de autorização e pagamento de 

propina suplementar (25 euros). 

  

 Prazo de inscrição para a 2ª fase :  
• Prazo único: 13 a 15 de julho 

Exames Nacionais - Inscrições 
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 Em que circunstâncias devem os estudantes 

inscrever-se para a 2.ª FASE DE EXAMES? 
 

 Sem aprovação na disciplina após realização do exame na 

1ª fase:  Alunos internos =» ficam automaticamente inscritos 

                    Autopropostos => é necessário efetuar a inscrição 

 

 Melhoria de classificação de Exames Nacionais que já 

tenham sido efetuados na 1.ª fase desse ano (para efeitos de 

melhoria de classificação do secundário e/ou provas de 

ingresso) 

 

 Realizar EN de disciplinas em que não houve realização de 

exames na 1.ª fase porque não foram admitidos a exame 

(exemplo: alunos excluídos por faltas); 
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 NÃO ESQUECER: Os EN  são apenas válidos como PI no ano da realização e 2 anos seguintes: 

Realizados como PI na 1ªfase são elegíveis à 1ª, 2ª e 3ª fase candidatura ESuperior 

Realizados como PI na 2ªfase são elegíveis à 2ª e 3ª fase candidatura ESuperior 
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A Média final do Curso Secundário (escala 0-200 pontos), a(s) 

nota(s) exatas, sem arredondamento, obtidas nos exames 

nacionais considerados PI (escala 0-200 pontos)  e a 

classificação obtida nos pré-requisitos (se existir)  =>  são 

dados que entram na Fórmula de Cálculo fixada pelo par 

instituição/curso =>  o resultado obtido será a nota de 

candidatura para esse par (calculada até as décimas, sem 

arredondamento, traduzida numa escala 0-200). Ver exemplo  no 

diapositivo seguinte. 

NOTA:  A nota de candidatura de acesso a determinado curso do ensino 

superior não é igual a Média Final do Curso Secundário 

 

 

Concorrer ao Ensino Superior – Nota de Candidatura   
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 Atenção: 

a)  Na fórmula de cálculo da nota de candidatura proposta por 

determinado par instituição/curso é estabelecido o peso da 

classificação final do secundário (50 %, 60%, 65%, …) e o peso das 

nota(s) obtida(s) nas PI exigida(s) (50 %, 40%, 35%, …) e também o 

peso da classificação obtida nos pré-requisitos(se existir) => A nota de 

candidatura pode variar conforme o par instituição / curso; 

 

b)  A nota de candidatura pode variar consoante as fases de candidatura 

(exemplo: nota dos exames de 2ª fase (PI) não entram na 1ª fase 

candidatura); 

c)   Cada instituição fixa para cada um dos seus cursos uma nota de candidatura 

mínima. 

 

Bárbara Xavier -  Serviços de Psicologia e Orientação da Escola Secundária de  São Lourenço 



    ACESSO ENSINO SUPERIOR 
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O que são Pré-requisitos? 
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 Os pré-requisitos são condições de natureza física, 

funcional ou vocacional que assumem particular 

relevância para o acesso a determinados cursos 

superiores. O cumprimento dos mesmos é válido 

apenas para o ano da candidatura.  

 

 

 NOTA: Quando o resultado do  pré-requisito é expresso 

num valor numérico poderá ter um peso para efeitos de 

cálculo de nota de candidatura (verificar fórmula de 

cálculo junto a Instituição).  

 

 

 

 

  



Como se comprova a satisfação dos Pré-Requisitos ? 
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• A satisfação de pré-requisitos que exigem a 

realização de provas (aptidão física, musical ou vocacional) 

é certificada através da Ficha Pré-Requisitos 2016 emitida 

pela instituição onde foram realizadas as provas =» possui 

um código de ativação =» introduzido no formulário de 

candidatura online. 

   Caso dos grupos:  C, G, I, K, M, P, R, V, Y e Z 

    (Existe calendário p/ inscrição, realização e certificação –  

consultar !!!!) 

 

• A satisfação de pré-requisitos que não exijam a 

realização de provas (comprovação meramente 

documental – declarações médicas ou autodeclarações ) são entregues 

pelos candidatos no ato da matrícula no ensino superior. 

   Caso dos grupos: A, B, D, E, F, Q, U e X 

 



 
· 
 

-  http://www.acessoensinosuperior.pt/   ou 

 - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/        exemplo    

 

 

 

- Nota: Para obter informações específicas do curso, nomeadamente o plano de estudos e/ou 

conteúdos programáticos das disciplinas, deverá consultar site próprio dos estabelecimentos de 

ensino superior onde o mesmo é ministrado. 

 

Informações diversas sobre os cursos de ensino 

superior e respetivas condições de acesso (Pré-Requisitos, 

Provas de Ingresso, Fórmula de Cálculo, Notas Mínimas, Tipo de Concurso, 

Legislação e Guias …) podem ser consultadas no site: 
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    ETAPAS - calendarização 
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A candidatura ao Concurso Nacional de Acesso de 2016 é apresentada através 

do sistema online (site www.acessoensinosuperior.pt). Para aceder ao boletim de 

candidatura online o aluno deve utilizar a sua senha de acesso. No preenchimento do 

boletim o aluno deve ter consigo a Ficha ENES  onde consta a Média Final do Secundário 

e as Classificações dos Exames Nacionais  que poderão ser utilizados, numa determinada 

fase de candidatura, como Provas de Ingresso. A Ficha ENES deve ser pedida na 

secretaria da Escola logo após serem afixadas as pautas com as classificações dos 

exames nacionais realizados.  

   

Como e onde se apresenta a candidatura 

ao concurso nacional? 
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As vagas dos estabelecimentos de ensino superior público são 

colocadas a concurso através de um concurso nacional organizado 

pela Direcção-Geral do Ensino Superior. O concurso é organizado por 

fases (1ª fase, 2ª fase e 3ª fase de candidatura). Na 1ª fase de 

candidatura, as Instituições colocam a totalidade das vagas a 

concurso. Nas fases seguintes serão colocadas as vagas não 

preenchidas na fase anterior. O aluno deverá verificar se reúne as 

condições para apresentar candidatura numa determinada fase.  

  

No concurso nacional, em qualquer fase de candidatura, cada 

estudante pode concorrer a um máximo de seis pares 

instituição/curso (6 opções), que indicará por ordem decrescente de 

preferência no boletim de candidatura online. 

  

Concorrer ao ensino superior 
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No concurso nacional o processo de colocação 

combina: 

 

· a ordem de preferência em que o candidato colocou 

cada par instituição/curso no boletim de candidatura online; 

 

 

· a posição em que o candidato ficou nas listas 

ordenadas referentes aos pares instituição/curso a que 

concorreu (posição obtida de acordo com a nota de 

candidatura apresentada para cada par). 

Concorrer ao ensino superior- Ordenação dos 

candidatos a cada curso 
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Concorrer ao ensino superior - PREFERÊNCIA REGIONAL 

 

 

No concurso nacional, um aluno pode, se assim o desejar, beneficiar da 

preferência regional nos pares instituição / curso que facultem vagas para a 

preferência regional:  

 

a) Apenas na 1ª fase de candidatura;  

 

 

b) No boletim de candidatura online da 1ª fase tem de indicar um par 

instituição / curso em que tenha preferência regional logo na 1ª opção. Nas 

opções seguintes manterá a preferência regional devida enquanto não indicar 

um par instituição/curso em que não tenha preferência regional. 

 

 

NOTA: É obrigatório comprovar que esteve matriculado e concluiu o 11º e 12º 

ano em estabelecimento de ensino secundário da área de influência (distrito) 

indicada pelo par (tem de requerer que essa informação seja incluída na ficha 

ENES).  



 Vagas de alguns cursos do ensino superior público dadas as 

características específicas destes => concursos locais => 
candidatura apresentada nos próprios estabelecimentos de ensino de acordo com 

calendário próprio). 

 

 

Todas as vagas dos estabelecimentos de ensino superior 

particular e cooperativo => concursos institucionais 

=> candidatura apresentada nos próprios estabelecimento de ensino de acordo com 

calendário próprio). 

 

Os pares instituição/curso de concursos locais ou 

institucionais não podem ser indicados em nenhuma das 6 

opções do boletim de candidatura online.  

 

 

Concorrer ao ensino superior - Observações 
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CURSOS SUPERIORES PÚBLICOS -  exemplos de CONCURSOS LOCAIS !!!!!!               
Fonte: Guia Provas Ingresso (Público) 2016 
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Os alunos podem obter informação / colocar dúvidas: 

 

•  

 

 

 

• Serviços de Psicologia e  Orientação da Escola; 

 

• Secretaria da Escola; 

 

• Gabinete de Acesso ao Ensino Superior do Distrito 

de Portalegre: 
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