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Caso se enquadre no Estatuto de Estudante Internacional e pretenda ingressar num curso de
licenciatura, pode encontrar aqui toda a informação. Se pretende candidatar-se a um Curso de
Mestrado, consulte a informação neste link. Se pretende candidatar-se a um Curso Técnico
Superior Profissional, consulte a informação no seguinte link.

Contactos
Os estudantes oriundos de países estrangeiros que sejam considerados Estudantes Internacionais,
podem candidatar-se à frequência das licenciaturas da ESTGV através de um Concurso Especial
de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais.
Condições de acesso:
a) Titulares de uma qualificação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer
diploma ou certificado emitido por uma autoridade competente, que ateste a aprovação num
programa de ensino e lhes confira o direito de se candidatar e poder ingressar no ensino superior no
país em que foi conferido;
b) Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente
equivalente.
Condições de ingresso
As condições de ingresso incluem obrigatoriamente:
a) A verificação da qualificação académica específica para ingresso na Licenciatura;
b) A verificação do conhecimento da língua ou línguas em que o ensino vai ser ministrado (por
exemplo, documento comprovativo de que frequentou o ensino secundário em Português ou diploma
ou certificado comprovativo do nível de conhecimento da língua Portuguesa).

Licenciaturas
Mestrados
CTeSP
Pós-Graduações
Erasmus Students
Disciplinas Isoladas
Outras Formações

Candidaturas
Matrículas - Concurso
Nacional De Acesso
Inscrições Letivas
Departamentos/Área
Serviços Académicos
Serviços Informática
Biblioteca
Redes Sociais

Facebook e Google+

Legislação
Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do IPV
Estatuto do Estudante Internacional - Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, na redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/2018, de 6 de agosto

ESTGV no Facebook

ESTGV no
Consulte mais informação nos itens desta secção.
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