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ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN DE MATOSINHOS

REGULAMENTO DOS CONCURSOS ESPECIAIS

Artigo 1º
Concurso Especiais

1 - O presente regulamento aplica-se aos concursos especiais de acesso e ingresso nos cursos da ESAD 
e defi ne o processo de seriação dos candidatos.
2 - São organizados concursos especiais para:
 a) Titulares do exame extraordinário de avaliação de capacidade para o acesso ao ensino   
 superior de maiores de 23 anos;
 b) Titulares de cursos superiores, pós-secundários e médios referidos no artigo 10º do   
 Decreto-Lei nº 393-B/99 de 2 de outubro,
 c) Titulares de matrícula e inscrição em estabelecimento e curso de ensino superior   
 estrangeiro.

Artigo 2º
Restrições

Num ano letivo cada estudante apenas pode requerer matrícula e inscrição através de um dos 
concursos especiais previstos no Decreto-Lei nº 393-B/99 de 2 de outubro.

Artigo 3º
Limitações quantitativas

1 - O número de vagas fi xado para cada modalidade é defi nido pelo Conselho Técnico-Científi co.
2 – Será criada vaga adicional se existir empate na disputa da última vaga.

EXAME EXTRAORDINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA O ACESSO AO

ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

Artigo 4º
Âmbito

São abrangidos pelo concurso especial previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 3º os titulares de exame 
extraordinário de avaliação de capacidade para o acesso ao ensino superior, criado pelo Decreto-Lei nº 
198/79, de 29 de Junho, dentro do prazo de validade.

Artigo 5º
Cursos a que se podem candidatar

Os candidatos aprovados no exame de avaliação de capacidade para acesso ao ensino superior apenas 
se podem candidatar aos cursos da Escola Superior de Artes e Design.



Artigo 6º
Processo de seriação

Os candidatos são seriados através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
 a) Classifi cação fi nal do exame de avaliação da capacidade para acesso ao ensino
 superior, por ordem crescente;
 b) Ano em que foi obtida a aprovação no exame, sendo dada prioridade àqueles que a
 tenham obtido em ano mais recuado.

TITULARES DE CURSOS SUPERIORES, MÉDIOS E PÓS-SECUNDÁRIOS

Artigo 7º
Âmbito

1 - São abrangidos pelo concurso especial previsto no artigo 10º do Decreto-Lei nº 393-B/99 de 2 de 
outubro.
2 – Aos candidatos a quem não faltar mais do que 90 ECTS do plano de estudos não fi cam sujeitos a 
limitações quantitativas, desde que existam condições de integração dos mesmos no curso para o qual 
se candidatam.

Artigo 8º
Processo de seriação

Os candidatos são seriados através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
 a) Afi nidade da formação com o curso da ESAD a que se candidata;
 b) Média fi nal do curso;
 c) Ano de conclusão do curso, privilegiando maior antiguidade.

ESTUDANTES DE SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRO

Artigo 9º
Âmbito

1- São abrangidos pelo concurso especial previsto na alínea c) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 
393-B/99 de 2 de outubro, os estudantes que hajam estado matriculados e inscritos em instituição de 
ensino superior estrangeira, em curso defi nido como superior pela legislação do país em causa, mesmo 
que o hajam concluído, e que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:
 a) Terem estado inscritos nesse curso superior em pelo menos dois anos letivos;
 b) Terem estado inscritos em pelo menos dois anos curriculares desse curso superior;
 c) Terem aproveitamento em pelo menos 50% das unidades curriculares que integram o
 plano de estudos desses dois anos curriculares.
2 – Os estudantes que, nos termos da lei, sejam titulares de equivalência ou reconhecimento de um 
curso superior estrangeiro respetivamente a um curso superior português ou a um grau superior 
português estão excluídos do âmbito deste concurso, estando abrangidos pelo concurso a que se refere 
a alínea b) do nº 2 do artigo 1º.



Artigo 10º
Cursos a que se podem candidatar

1 – Os estudantes abrangidos por este concurso especial podem candidatar-se:
 a) A um curso da ESAD congénere daquele em que hajam estado inscritos;
 b) A um curso da ESAD não congénere daquele em que hajam estado inscritos, desde
 que comprovem aprovação nas disciplinas do curso de ensino secundário
 correspondentes às provas de ingresso exigidas no ano em causa para ingresso
 naquele curso.
2 – O Conselho Técnico-Científi co da ESAD pode, a pedido fundamentado do interessado,
admitir a candidatura a um determinado curso um estudante abrangido por este concurso que,
embora não satisfazendo os requisitos constantes das alíneas a) e b) do número anterior,
demonstre curricularmente possuir formação adequada ao ingresso e progressão no curso em
causa.

Artigo 11º
Processo de seriação

Os candidatos são seriados através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
 a) Afi nidade da formação do curso estrangeiro com o curso da ESAD a que se candidata;
 b) Número de unidades curriculares realizadas no curso estrangeiro.
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