
Estudante Internacional. Respostas a perguntas frequentes 
 
1. O que é o concurso especial de acesso e ingresso em ciclos de estudos de 

licenciatura para estudantes internacionais? 

É um novo regime de acesso e ingresso em ciclos de estudos de licenciatura, destinado 

a estudantes de nacionalidade não-portuguesa detentores do Estatuto de Estudante 

Internacional. Assim, o ingresso de estudantes internacionais, nas instituições de 

ensino superior portuguesas, realiza-se exclusivamente, através deste concurso 

especial. 

 

2. Quem é considerado Estudante Internacional? 

A nova lei considera que são estudantes internacionais todos os estudantes que não 

tenham a nacionalidade portuguesa, exceto os seguintes casos, que são equiparados 

aos estudantes portugueses: 

a) Os nacionais de um estado membro da União Europeia. 

b) Os que, não sendo nacionais da União Europeia, residam legalmente em Portugal 

há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que 

pretendem ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam 

legalmente. Não conta para este efeito o tempo de residência com visto de estudos 

(estes estudantes podem concorrer ao Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no 

Ensino Superior Português, desde que reúnam as condições necessárias). 

c) Os estudantes estrangeiros em mobilidade internacional para a realização de parte 

de um ciclo de estudos do IPBeja, ao abrigo de um acordo de intercâmbio com esse 

objetivo. 

d) Os que requeiram o acesso ao ensino superior ao abrigo dos regimes especiais de 

acesso negociados entre o Estado Português e os seus países de origem. Esses 

regimes especiais são geridos pelo Governo Português, através da Direção Geral do 

Ensino Superior, ao abrigo Decreto-Lei nº. 393-A/99 de 2 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº. 272/2009 de 1 de outubro, não havendo neste processo 

intervenção do IPBeja. Existem regimes especiais de acesso e ingresso para os 

seguintes casos: 

 Cidadãos de países africanos de expressão portuguesa; 



 Naturais e filhos de naturais de Timor Leste; 

 Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e 

seus familiares aqui residentes, em regime de reciprocidade. 

e) Os estudantes internacionais, já inscritos no ano letivo de 2013/2014, são também 

equiparados a estudantes portugueses até à conclusão, sem interrupção, do seu 

percurso no IPBeja. 

 

3. Quais os cursos a que se aplica o novo concurso especial de acesso no IPBeja? 

O concurso especial abrange todos os cursos de licenciatura oferecidos pelo Instituto 

Politécnico de Beja. Todos os anos são fixadas as vagas que serão postas a concurso, 

para cada curso. Esta informação é divulgada no sítio da internet do Instituto 

Politécnico de Beja, reservado ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para 

Estudantes Internacionais. 

A divulgação é feita também pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES). 

 

4. Quais os Estudantes Internacionais que podem candidatar ao Concurso? 

Podem candidatar-se ao Concurso todos os estudantes internacionais, que reúnam as 

seguintes condições de acesso: 

a) Possuam uma qualificação estrangeira que, no país em que foi obtida, lhes confira 

o direito de se candidatarem e ingressarem no ensino superior desse país; 

b) Sejam titulares de um diploma de ensino secundário português ou de habilitação 

legalmente equivalente; 

c) Sejam titulares de curso não português legalmente equivalente ao ensino 

secundário português. 

 

5. Quais as condições exigidas para ingresso num determinado curso do IPBeja? 

Para poderem ingressar num determinado curso do IPBeja são admitidos a Concurso 

os estudantes internacionais que cumulativamente reúnam as seguintes condições de 

ingresso: 

a) Deter qualificação académica específica para ingresso no ciclo de estudos de 

licenciatura do IPBeja, a que se candidata, a qual incide sobre as matérias das 



provas de ingresso fixadas para o ciclo de estudos em causa no âmbito do regime 

geral de acesso e ingresso no ensino superior público português, no ano em que 

decorre a candidatura. As provas de ingresso específicas por curso para o corrente 

ano letivo podem consultar-se no link: 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Cursos%2

0e%20Condi%c3%a7oes%20de%20Ingresso%20por%20Curso.pdf 

b) Possuir um nível de conhecimento da língua portuguesa adequado à frequência do 

ciclo de estudos a que se candidata; 

c) Satisfazer os pré-requisitos fixados para o respetivo ciclo de estudos, no âmbito do 

regime geral de acesso. No IPBeja, são exigidos pré-requisitos apenas para os ciclos 

de estudos de licenciatura da Escola Superior de Saúde. 

 

6. Como podem os candidatos a estudante internacional obter a qualificação 

académica específica para ingresso no ciclo de estudos de licenciatura do 

IPBeja? 

A qualificação académica específica pode obter-se por uma das seguintes formas: 

a) Pela realização e obtenção de classificação igual ou superior a 95 na escala de 0 a 

200, nas provas de ingresso fixadas pelo regime geral de acesso e ingresso no 

ensino público português para o ciclo de estudos em causa, como aluno 

autoproposto em Portugal ou numa escola portuguesa no estrangeiro, devendo, 

para o efeito, o estudante inscrever-se nas condições e nos prazos previstos e 

divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal (DGES). 

b) Pela realização e obtenção de classificação igual ou superior a 95 na escala de 0 a 

200, nos exames finais do ensino secundário estrangeiro considerados homólogos 

das provas de ingresso, de acordo com a tabela aprovada anualmente pela CNAES, 

para candidatos titulares de curso não português legalmente equivalente ao ensino 

secundário português; 

c) Pela obtenção de equivalência, com classificação igual ou superior a 95 na escala 

de 0 a 200, das provas de ingresso que realizou no seu país de origem, à 

qualificação académica específica exigida para ingresso no curso a que se 

candidata, validada no IPBeja por um júri, requerida no ato de candidatura através 

de requerimento próprio, ao abrigo do disposto no art.º 17. do Regulamento       

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Cursos%20e%20Condi%c3%a7oes%20de%20Ingresso%20por%20Curso.pdf
https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Cursos%20e%20Condi%c3%a7oes%20de%20Ingresso%20por%20Curso.pdf


n.º 300/2014, de 11 de julho 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento

2014_300_ProvasEInternacional.pdf 

d) Pela realização no IPBeja ou numa Instituição de Ensino Superior do seu País de 

origem com protocolo com o IPBeja e obtenção de classificação igual ou superior a 

95 na escala de 0 a 200, de provas de conhecimentos sobre as matérias das provas 

de ingresso fixadas pelo regime geral de acesso e ingresso no ensino público 

português para o ciclo de estudos em causa. A inscrição nas provas específicas de 

ingresso no IPBeja implica o pagamento das respetivas taxas e emolumentos. A 

realização destas provas específicas de ingresso pode ainda realizar-se noutra 

instituição de ensino superior portuguesa, desde que validadas no IPBeja de acordo 

com o estipulado no regulamento referido na alínea anterior. 

e) Ser titular do Ensino Médio Brasileiro e ter realizado o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM e ter nota de candidatura igual ou superior a 95 na escala de notas 

portuguesa de 0 a 200, calculada nos termos do documento aprovado pelo 

Conselho Técnico-científico do IPBeja disponível no seguinte link: 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/ENEM.pdf 

 

7. Como podem os candidatos a estudante internacional comprovar os 

conhecimentos de língua portuguesa exigidos para ingresso num ciclo de 

estudos de licenciatura do IPBeja? 

A demonstração dos conhecimentos em língua portuguesa pode realizar-se por uma 

das seguintes formas: 

a) Os estudantes internacionais que frequentaram o ensino secundário em português 

em países integrados na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) são 

considerados, como detentores de um nível de conhecimento da língua portuguesa 

adequado à frequência do ciclo de estudos a que se candidatam.  

b) Quando tenham frequentado o ensino secundário em língua portuguesa em países 

não integrados na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) terão que 

apresentar documento comprovativo de que frequentaram o ensino secundário 

em língua portuguesa. 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento2014_300_ProvasEInternacional.pdf
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c) Apresentação do diploma intermédio de português língua estrangeira (DIPLE), que 

comprova que o candidato tem conhecimentos da língua portuguesa 

correspondentes ao nível B2 do QECR. 

d) Os candidatos que possuam apenas o nível intermédio de domínio da língua 

portuguesa, correspondente ao nível B1, do QECR, certificado pelo Diploma 

Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE), para além do referido diploma 

apresentem uma declaração, sob compromisso de honra de que se comprometem 

a frequentar no IPBeja um curso de língua portuguesa, nos termos do disposto no 

art.º 19.º do Regulamento n.º 300/2014, de 11 de julho. 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento

2014_300_ProvasEInternacional.pdf    . 

e)  A frequência deste curso de língua portuguesa implica o pagamento das respetivas 

taxas e emolumentos. 

f) Os estudantes internacionais que não cumprem o disposto nas alíneas anteriores 

terão que ser avaliados em provas de conhecimentos sobre língua portuguesa, 

realizadas no IPBeja, nos termos previstos nos artigos 8.º a 15.º do Regulamento 

n.º 300/2014, de 11 de julho. 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento

2014_300_ProvasEInternacional.pdf   ,ou realizadas noutra instituição de ensino 

superior portuguesa, desde que validadas no IPBeja de acordo com o estipulado no 

mesmo regulamento. A inscrição na prova de língua portuguesa implica o 

pagamento das respetivas taxas e emolumentos. 

 

8. Como podem os candidatos a estudante internacional comprovar os pré-

requisitos exigidos para as Licenciaturas da área da Saúde do IPBeja? 

No IPBeja só são exigidos pré-requisitos para os cursos de Enfermagem e de Terapia 

Ocupacional da Escola Superior de Saúde. A comprovação do pré-requisito exigido 

para as Licenciaturas da área da Saúde é efetuada no ato da matrícula no curso (em 

caso de colocação do candidato) e mediante a entrega de atestado devidamente 

preenchido por um médico conforme documento disponível em 

http://www.dges.mec.pt/guias/pdfs/preqs/Regul_Preq_A.pdf  
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9. Quais os Documentos que devem ser entregues no ato de candidatura? 

9.1. Requerimento: 

A candidatura obriga ao preenchimento de um requerimento em modelo próprio 

disponível on-line no sítio da Internet do Instituto, em: 

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page 

9.2. Documentos de identificação do candidato: 

Cópia do documento de identificação civil ou passaporte válido, emitido pelas 

autoridades do país de origem. 

9.3. Documentos comprovativos do cumprimento das Condições de Acesso: 

Consoante o tipo de qualificação de acesso do candidato os documentos 

demonstrativos da sua titularidade deverão ser os constantes em uma das seguintes 

alíneas: 

a) Os estudantes que possuam uma qualificação estrangeira que, no país em que foi 

obtida, lhes confira o direito de se candidatarem e de ingressarem no ensino 

superior desse país, têm que entregar o respetivo diploma ou certificado, com 

indicação das disciplinas efetuadas e respetivas classificações. Este diploma tem 

que ser acompanhado obrigatoriamente de declaração emitida pelos serviços 

competentes do país onde foi emitido que ateste que o referido diploma confere 

ao estudante o direito de se poder candidatar e de poder ingressar no ensino 

superior no país em que foi conferido. Quando os estudantes internacionais não 

consigam apresentar no momento da candidatura a referida declaração, podem 

auto declarar que reúnem as condições previstas, procedendo à sua comprovação 

com a máxima brevidade, sem que seja ultrapassado o momento de matrícula e 

inscrição. 

b) Os estudantes que sejam titulares de um diploma de ensino secundário português 

ou de habilitação legalmente equivalente têm que entregar o respetivo diploma, 

com indicação das disciplinas efetuadas e respetivas classificações. 

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page


c) Os candidatos titulares de curso não português legalmente equivalente ao ensino 

secundário português têm que entregar o respetivo diploma, com indicação das 

disciplinas efetuadas e respetivas classificações e o comprovativo da equivalência 

do curso não português ao ensino secundário português. 

9.4. Documentos comprovativos do cumprimento da qualificação académica 

específica para ingresso no ciclo de estudos de licenciatura do IPBeja: 

Consoante a forma como o candidato obteve a qualificação académica específica 

exigida para ingresso no curso a que se candidata, os documentos demonstrativos da 

sua titularidade deverão ser os constantes em uma das seguintes alíneas: 

a) Os estudantes que realizaram as provas de ingresso fixadas pelo regime geral de 

acesso e ingresso no ensino público português devem entregar ficha ENES ou 

equivalente; 

b) Os estudantes que realizaram exames finais do ensino secundário estrangeiro 

considerados homólogos das provas de ingresso fixadas pelo regime geral de 

acesso e ingresso no ensino público português para o ciclo de estudos em causa 

devem entregar documento emitido pela entidade legalmente competente do país 

a que respeita a habilitação do ensino secundário não português indicando a 

classificação final do curso e as classificações obtidas nos exames finais desse curso 

que substituem as provas de ingresso em Portugal. 

c) Os estudantes que realizaram as provas de ingresso ou de outro tipo, fixadas pelo 

regime geral de acesso e ingresso no ensino público do país em que obtiveram a 

qualificação estrangeira de acesso ao ensino superior, devem entregar documento 

emitido pela entidade legalmente competente do país a que respeita a habilitação 

do ensino secundário não português indicando a classificação final do curso e as 

classificações obtidas nos exames finais desse curso que substituem as provas de 

ingresso fixadas pelo regime geral de acesso e ingresso no ensino público 

português; 

d) Os estudantes que realizaram no IPBeja ou numa Instituição de Ensino Superior do 

seu País de origem com protocolo com o IPBeja ou ainda noutro estabelecimento 

de ensino superior português, as provas de conhecimentos sobre as matérias das 

provas de ingresso fixadas pelo regime geral de acesso e ingresso no ensino público 



português para o ciclo de estudos em causa, devem apresentar documento 

comprovativo da realização dessas provas com a indicação das classificações 

obtidas. Estão dispensados da apresentação do referido documento os estudantes 

internacionais que tenham realizado estas provas no IPBeja ou numa Instituição de 

Ensino Superior do seu País de origem com protocolo com o IPBeja. 

e) Os estudantes provenientes de Países para os quais o Presidente do IPBeja tenha 

emitido Despacho específico de correspondência entre provas de ingresso nos 

cursos IPBeja e disciplinas dos Cursos do Ensino Secundário ou equivalente desses 

países, devem entregar o respetivo diploma ou certificado do curso do Ensino 

Secundário ou equivalente de que são titulares, com indicação das disciplinas 

efetuadas e respetivas classificações. 

f) Os estudantes titulares do Ensino Médio Brasileiro e que tenham realizado o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, devem apresentar o respetivo Diploma 

e documento comprovativo das classificações obtidas nas provas realizadas no 

âmbito do ENEM. 

9.5. Documentos comprovativos do conhecimento da língua portuguesa: 

A demonstração dos conhecimentos em língua portuguesa pode realizar-se por uma 

das seguintes formas: 

a) Os estudantes internacionais que frequentaram o ensino secundário em português 

em países integrados na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) são 

considerados, como detentores de um nível de conhecimento da língua portuguesa 

adequado à frequência do ciclo de estudos a que se candidatam. Terão que 

apresentar documento comprovativo de que o candidato frequentou o ensino 

secundário em língua portuguesa. 

b) Quando tenham frequentado o ensino secundário em língua portuguesa em países 

não integrados na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), terão que 

apresentar documento comprovativo de que o candidato frequentou o ensino 

secundário em língua portuguesa. 

c) Apresentação do diploma intermédio de português língua estrangeira (DIPLE), que 

comprova que o candidato tem conhecimentos da língua portuguesa 

correspondentes ao nível B2 do QECR. 



d) Os candidatos que possuam apenas o nível intermédio de domínio da língua 

portuguesa, correspondente ao nível B1, do QECR, certificado pelo Diploma 

Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE), para além do referido diploma 

apresentem uma declaração, sob compromisso de honra de que se comprometem 

a frequentar um curso de língua portuguesa, nos termos do disposto no art.º 19.º 

do Regulamento n.º 300/2014, de 11 de julho. 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento

2014_300_ProvasEInternacional.pdf  . A frequência deste curso de língua 

portuguesa pode ser realizada no IPBeja e implica o pagamento das respetivas 

taxas e emolumentos. 

e) Os estudantes internacionais que não cumprem o disposto nas alíneas anteriores 

terão que se inscrever na prova de língua portuguesa a realizar no IPBeja, a qual 

implica o pagamento das respetivas taxas e emolumentos.  

9.6. Declarações, sob compromisso de honra de que o candidato: 

a) Não tem nacionalidade portuguesa, bem como não se encontra abrangido por 

nenhuma das condições que, de acordo com o Estatuto do Estudante 

Internacional, não lhe confiram a condição de estudante internacional; 

b) Assume o compromisso de informar o IPBeja, no prazo máximo de dez dias úteis, 

sobre a ocorrência de qualquer circunstância que, nos termos do Decreto -Lei n.º 

36/2014, de 10 de março, implique a cessação da aplicação do estatuto do 

estudante internacional; 

c) Possui os pré-requisitos exigidos pelo ciclo de estudos a que se se candidata, 

quando aplicável, sendo a sua comprovação feita à chegada (só para os cursos da 

Escola Superior de Saúde); 

d) Se compromete a frequentar um curso de língua portuguesa no IPBeja, nos termos 

do disposto no regulamento referido no artigo 9.º, apenas para os candidatos com 

nível de conhecimentos da língua portuguesa classificado como B1 do QECR; 

e) Sendo manifestamente impossível aos estudantes internacionais apresentarem no 

momento da candidatura cópia dos documentos comprovativos das classificações 

obtidas nas provas de ingresso com que se candidatam, podem auto declarar as 

classificações obtidas, comprometendo-se a apresentar os respetivos documentos 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento2014_300_ProvasEInternacional.pdf
https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/Regulamento2014_300_ProvasEInternacional.pdf


comprovativos, com a máxima brevidade, sem que seja ultrapassado o ato de 

matrícula e inscrição. 

 

10. Os Diplomas apresentados têm que ter alguma certificação? 

Os diplomas, certificados ou outros documentos apresentados no ato de candidatura, 

quando passados em país estrangeiro, têm de evidenciar as circunstâncias da sua 

emissão de forma fidedigna e devem ser traduzidos para a língua portuguesa por 

tradutor ajuramentado quando estiverem elaborados em língua diferente da 

portuguesa, espanhola ou inglesa e autenticados pelo Consulado Português no país 

emitente ou, se for caso disso, apostilados, nos termos da Convenção de Haia, 

devendo os respetivos originais ser apresentados no ato de matrícula. 

 

11. Tenho que apresentar documentos originais no momento da candidatura? 

Não. As candidaturas são online no sítio da Internet do Instituto em 

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page  . Os documentos a integrar o processo de 

candidatura são cópias digitais em formato PDF. 

Contudo, no momento da realização da matrícula, o candidato terá de apresentar os 

originais dos documentos anteriormente enviados em suporte digital, sem prejuízo de 

os ter que apresentar em momento anterior, sempre que da análise das cópias digitais 

resultem dúvidas para os serviços. 

 

12. Quais os critérios de seleção e seriação dos candidatos? 

12.1. A classificação mínima em cada prova de ingresso é de 95, na escala de zero a 

200. 

12.2. A classificação mínima de candidatura para cada ciclo de estudos é 95, na escala 

de zero a 200. 

12.3. A seriação dos candidatos é feita para cada ciclo de estudos, sendo os candidatos 

ordenados por ordem decrescente da Classificação Final de Candidatura (CFC). 

12.4. A Classificação Final de Candidatura, com exceção do caso referido em 12.5, 

corresponde à soma das classificações obtidas nas provas realizadas, 

multiplicadas pelo respetivo peso: 

 Uma prova de ingresso específica: 100%;  

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page


 Duas provas de ingresso específicas: 50% para cada. 

12.5. Para os candidatos brasileiros titulares do Ensino Médio Brasileiro e que tenham 

realizado o ENEM, a CFC determina-se de acordo com o disposto no Anexo 1 do 

Edital. 

As provas realizadas são as descritas no âmbito da resposta à anterior pergunta n.º 5. 

 

13. Quais são os critérios de desempate?  

São os candidatos mais velhos. 

 

14. Posso candidatar-me com o ENEM no Brasil? 

Sim, consulte o seguinte Documento: 

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/ENEM.pdf 

 

15. A candidatura para estudantes internacionais é paga? 

Não, pela candidatura ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes 

Internacionais, não está previsto o pagamento de taxa de candidatura ou de inscrição 

em provas de ingresso. Aplicam-se os emolumentos constantes na tabela de 

emolumentos do IPBeja  

 

16. Tenho que ir a Beja para realizar a minha candidatura? 

Não. As candidaturas são online no sítio da Internet do Instituto em: 

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page 

 

17. Quantas fases de candidatura existem? 

No atual ano letivo existem três fases de candidatura nos termos do calendário que 

consta no Edital do concurso. 

 A primeira fase das candidaturas Online, para candidatos com obrigatoriedade de 

inscrição em prova de ingresso específica ou em prova de língua portuguesa, de 3 de 

fevereiro a 1 de março. 

Para candidaturas Online, para candidatos sem necessidade de inscrição em provas, de 

3 de fevereiro a 24 de março.  

https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Documents/2017/ENEM.pdf
https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page


A segunda fase das candidaturas Online, para candidatos com obrigatoriedade de 

inscrição em prova de ingresso específica ou em prova de língua portuguesa, de 3 a 28 

de abril. 

Para candidaturas Online, para candidatos sem necessidade de inscrição em provas, de 

3 de abril a 26 de maio.  

A terceira fase das candidaturas Online, para candidatos com obrigatoriedade de 

inscrição em prova de ingresso específica ou em prova de língua portuguesa, de 9 de 

junho a 4 de setembro. 

Para candidaturas Online, para candidatos sem necessidade de inscrição em provas, de 

9 de junho a 29 de setembro.  

 

18. Quando começa o ano letivo? 

O ano letivo inicia-se em setembro e termina em julho. Existem três períodos de férias: 

Natal, Páscoa e Verão. 

 

19. Qual o valor da propina por ano letivo? 

O valor da propina anual a pagar por um estudante internacional no IPBeja é 1100,00€, 

podendo ser paga em prestações de acordo com o definido no Regulamento de 

Propinas do IPBeja para 2017/2018 e nas condições também estabelecidas nesse 

regulamento. 

 

20. O valor da propina anual não se altera ao longo dos anos de frequência do 

curso de licenciatura? 

Pode alterar-se. O valor da propina anual de 1100,00€ é válido somente para a 

frequência do ano letivo 2017/2018, podendo ser alvo de alteração nos anos 

subsequentes, sendo o valor das propinas fixado anualmente pelo conselho Geral do 

Instituto Politécnico de Beja. 

 

 

 

 



21. Os estudantes que ingressem ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional 

têm direito à ação social escolar? 

Os estudantes internacionais beneficiem da ação social indireta, nomeadamente, dos 

serviços de restauração nas cantinas, do usufruto das instalações técnicas, desportivas 

e culturais da instituição. 

 

22. Onde posso obter mais informações? 

Deve consultar os documentos abaixo discriminados, em: 

https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Editais/Attachments/128

/Edital_EInternacional1718.pdf 

 Edital referente ao concurso especial de acesso e ingresso para estudantes 

internacionais no ano letivo 2017/2018; 

 Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março: regula o estatuto do estudante 

internacional; 

 Regulamento n.º 253/2014, de 20 de junho: Regulamento do Concurso 

Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais nos Cursos de 1.º 

Ciclo do Instituto Politécnico de Beja; 

 Regulamento n.º 300/2014, de 14 de julho: Regulamento de Formação e de 

Avaliação das Condições de Ingresso para Estudantes Internacionais nos Cursos 

de 1.º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja; 

 Documento que define a qualificação académica específica para estudantes 

internacionais titulares do ensino médio brasileiro e que tenham realizado o 

exame nacional do ensino médio – ENEM, para ingresso nos cursos de 

licenciatura do IPBeja. 
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