
  

Anexo 1 

Qualificação Académica Específica para Estudantes Internacionais Titulares do Ensino 

Médio Brasileiro e que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM1 

 
1. O IPBeja aceita candidaturas de estudantes brasileiros que fizeram o ENEM em 2016 ou 

que o tenham feito nos dois anos civis anteriores (2015 ou 2014) e que sejam titulares do 

diploma do Ensino Médio. 

2. Para efeitos de candidatura ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para o Estudante 

Internacional no IPBeja é utilizada a Classificação Final de Candidatura (CFC), calculada 

nos termos que se descrevem seguidamente, com base nas provas realizadas no âmbito de 

ENEM que se descrevem no Quadro A1 seguinte. 

Quadro A1 – Provas realizadas no âmbito do ENEM 

Designação da Prova 
Sigla da Nota da 
Prova 

Síntese dos Conteúdos 

Ciências Humanas e suas Tecnologias NCHumanas 
Geografia, História, Filosofia, Sociologia e 
conhecimentos gerais 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias NCNatureza Química, Física e Biologia 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologia NLinguagens 

Língua Portuguesa (Gramática e Interpretação de 
Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura, 
Artes, Educação Física e Tecnologias da 
Informação. 

Matemática e suas Tecnologias NMatemática  

Redação NRedação  

 
a) Todas as classificações obtidas no Brasil e referidas neste documento serão 

convertidas em classificações portuguesas através da fórmula de conversão de notas 

brasileiras (NBr) para notas portuguesas (NPt) na escala de zero a 200: 

NPt = NBr x 200/1000 

b) Para cada ciclo de estudos será utilizada uma fórmula de cálculo da Classificação Final 

de Candidatura (CFC), na escala de notas portuguesa de 0 a 200, em que as notas do 

ENEM relativas a cada prova terão pesos diferentes, para cada curso. 

c) Na fórmula de cálculo da Classificação Final de Candidatura, podem não ser utilizadas 

todas as provas do ENEM. São, necessariamente exigidas, aquelas cujos conteúdos se 

aproximem para esse curso das matérias das provas de ingresso fixadas para o ciclo de 

estudos em causa no âmbito do regime geral de acesso e ingresso no sistema 

português. 

                                                           
1
 Aprovado na Reunião n.º 184 do Conselho Técnico-Científico em 02/02/2017. 



d) Na fórmula de cálculo Classificação Final de Candidatura a cada curso pode ainda ser 

considerada a Nota global do ENEM (NEnem) para o IPBeja, calculada pela seguinte 

fórmula: 

NEnem = (NCHumanas + NCNatureza + NLinguagens + NMatemática + NRedação) / 5. 

a) A classificação mínima exigida em cada uma das provas do ENEM que integram a 

fórmula de cálculo da Classificação Final de Candidatura para cada ciclo de estudos é 

de 95, na escala de notas portuguesa de 0 a 200. 

 

b) A classificação final mínima de candidatura para cada ciclo de estudos é de 95, na 

escala de notas portuguesa de 0 a 200. 

c) A fórmula de cálculo da Classificação Final de Candidatura (CFC), será a seguinte: 

CFC = p1xNCHumanas + p2xNCNatureza + p3xNLinguagens + p4xNMatemática +  

+ p5xNRedação + p6xNEnem, 

 Em que p1, …, p6 são os pesos fixados para as notas de cada prova, 

convertidas em classificações portuguesas, em cada ciclo de estudos, os 

quais podem variar ente 0 e 1. 

d) Os pesos p1, …, p6, serão os constantes no Quadro A2. 

Quadro A2 – Pesos na Classificação Final de Candidatura das notas das provas do ENEM 

(entre 0 e 1) 

    
Peso de 

NCHumanas 
Peso de 

NCNatureza 
Peso de 

NLinguagens 
Peso de 

NMatemática 
Peso de 

NRedação 

Peso 
de 

NEnem 

UO 
Ciclo de 
estudos 

P1 p2 p3 p4 p5 p6 

ESA Agronomia   0,50   0,20   0,30 

ESA 
Ciência e 
Tecnologia dos 
Alimentos 

  0,60 0,05 0,30 0,05   

ESA 
Engenharia do 
Ambiente 

  0,50   0,20   0,30 

ESE 
Artes Plásticas e 
Multimédia 

0,20   0,80       

ESE Desporto   0,25 0,35 0,15 0,25   

ESE Educação Básica     0,25 0,50 0,25   

ESE 
Educação e 
Comunicação 
Multimédia 

0,20   0,80       

ESE Serviço Social 0,50   0,25   0,25   

ESS Enfermagem   0,25 0,10     0,65 

ESS 
Terapia 
Ocupacional 

  0,25 0,10     0,65 



ESTIG 
Engenharia 
Informática 

  0,25 0,05 0,65 0,05   

ESTIG 
Gestão de 
Empresas 

      0,80 0,20   

ESTIG 
Gestão de 
Empresas (pós-
laboral) 

      0,80 0,20   

ESTIG Solicitadoria 0,30   0,40   0,30   

ESTIG 
Solicitadoria 
(ensino a 
distância)  

0,30   0,40   0,30   

ESTIG Turismo 0,45   0,10   0,45   

 

 


