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PREÂMBULO
Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Portaria 
nº 401/2007 de 5 de Abril, regulam-se na Escola 
Superior Gallaecia, adiante designada por ESG, 
os regimes de mudança de curso, transferência 
ou reingresso, para os estudantes matriculados e 
inscritos em estabelecimentos e cursos de ensino 
superior português ou estrangeiro. 

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Artigo 1.º
Objecto e âmbito de aplicação

1- O presente Regulamento estabelece as nor-
mas respectivas para mudança de curso, transfe-
rência e reingresso nos ciclos de estudos minis-
trados na ESG.

Artigo 2.º
Condições preliminares

1- A mudança de curso, transferência e rein-
gresso pressupõe uma matrícula e inscrição va-
lidamente realizada em ano lectivo anterior, num 
estabelecimento e curso de ensino superior por-
tuguês ou estrangeiro.

CAPITULO II
LIMITAÇÕES, REQUERIMENTO E INSTRUÇÃO 
DE CANDIDATURA

Artigo 3.º
Limitações quantitativas

1- O regime de reingresso não está sujeito a limi-
tações quantitativas.

2- Os regimes de mudança de curso e transfe-
rência estão sujeitos a limitações quantitativas, de 
acordo com a legislação em vigor.

3- As vagas para os regimes referidos no ponto 
anterior são estabelecidas anualmente pelo Con-
selho de Direcção da ESG.

4- As vagas são tornadas públicas na ESG, por 
afixação de Edital na instituição, e por divulgação 
no seu endereço Web.

5- Para o apuramento do número de vagas afecto 
a cada curso e regime, a percentagem aplicada é 
arredondada à unidade.

6- Sempre que pela aplicação de critérios, exista 
empate no preenchimento da última vaga, é cria-
da uma suplementar.

Artigo 4.º
Requerimento e instrução de candidatura

1- Os Requerimentos para acesso ao abrigo dos 
regimes em questão são entregues nos serviços 
administrativos, em conformidade com os prazos 
estabelecidos em calendário estabelecidos anual-
mente pelo Conselho de Direcção da ESG.

2- O Requerimento segue o modelo deliberado 
pela ESG e deve fazer-se acompanhar dos se-
guintes elementos para instrução da candidatura:
a) Certificado de Matrícula válida em estabeleci-
mento e curso do ensino superior português ou 
estrangeiro, ou Certificado de Habilitações Aca-
démicas;
b) Certificado discriminativo das unidades curri-
culares concluídas com aproveitamento, em que 
deverão constar, nomeadamente, as cargas ho-
rárias e créditos ECTS, afectos a cada uma das 
unidades curriculares; 
c) Fotocópia, autenticada pela instituição de ori-
gem, do plano de estudos do curso que frequen-
tou, para efeitos de mudança de curso e trans-
ferência;
d) Para efeito de creditação de créditos, apre-
sentar conteúdos programáticos de cada unida-
de curricular concluída com aproveitamento. Os 
programas deverão ser devidamente certificados 
pela Universidade onde as unidades curriculares 
foram concluídas; 
e) Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou 
Passaporte;
f) 2 Fotografias tipo passe;
g) Cartão Fiscal. 

3- Os candidatos provenientes de sistemas de 
ensino superior estrangeiro devem certificar, junto 
das respectivas representações consulares portu-
guesas, os documentos comprovativos das situa-
ções habilitacionais que apresentam, a fim de ser 
verificada a validade dos mesmos.

4- Para as vagas que sobrem após o termo do 
concurso, serão aceites Requerimentos até ao li-
mite das mesmas, desde que seja possível a inte-
gração do candidato no plano curricular do curso, 
em pelo menos um dos semestres lectivos.

5- Para efeito do disposto no número anterior, o 
Conselho Científico da ESG deliberará, após pa-
receres do Conselho de Direcção da ESG.
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6- A apresentação do Requerimento implica o pa-
gamento de uma propina de candidatura de valor 
a estabelecer anualmente pela entidade institui-
dora da ESG.

CAPITULO III
MUDANÇA DE CURSO

Artigo 5.º
Condições de Candidatura para Mudança de 
Curso

1- O estudante que tenha tido uma matrícula váli-
da em outro curso de ensino superior, da mesma 
instituição ou de outro estabelecimento de ensino 
português ou estrangeiro, pode requerer mudan-
ça para determinado curso da ESG. Esta condi-
ção só se aplica, desde que o estudante tenha 
realizado com sucesso:
a) As disciplinas do ensino secundário e as pro-
vas de ingresso ao ensino superior;
b) Nas unidades curriculares do curso de ensino 
superior que frequentou, matérias corresponden-
tes a pelo menos uma das provas de ingresso, 
pedida para acesso ao curso pretendido ao abri-
go do regime geral de acesso.

2- O Conselho de Direcção da ESG poderá, por 
meio de requerimento fundamentado dos candi-
datos, admitir à candidatura, aqueles que, não 
satisfazendo os requisitos previstos no ponto an-
terior, demonstrem curricularmente possuir a for-
mação adequada ao ingresso e progressão no 
curso em causa.

Artigo 6.º
Seriação de Candidatos a Mudança de Curso

Os candidatos serão seriados através da aplica-
ção sucessiva (não cumulativa) dos seguintes cri-
térios:
1- Ter sido estudante da ESG, com matrícula váli-
da no ano lectivo anterior; 
2- Pelo maior número de unidades curriculares 
com aprovação no curso de origem.
3- Para efeitos do disposto no ponto anterior, as 
unidades curriculares anuais contam duas vezes.
4- Em caso de empate entre candidatos, serão 
aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a) Maior média aritmética simples das unidades 
curriculares concluídas;
b) Quem apresentar mais idade.

CAPITULO IV
TRANSFERÊNCIA

Artigo 7.º
Condições de Candidatura para Transferência

1- Pode requerer a transferência para um deter-
minado curso da ESG, o estudante que tenha 
tido uma matrícula válida em outro curso do ensi-
no superior português ou estrangeiro, homólogo 
àquele que pretende frequentar.

2- Considera-se curso homólogo, aquele que 
possui a mesma designação e conduz à atribui-
ção do mesmo grau, ou ainda, tendo designação 
diferente, se enquadre na mesma área científica, 
com objectivos semelhantes e ministre formação 
científica similar e conduza:
a) À atribuição do mesmo grau;
b) À atribuição de grau diferente, quando tal resul-
te de um processo de modificação ou adequação 
entre um ciclo de estudos conducente ao grau de 
bacharel e um ciclo de estudos conducente ao 
grau de licenciado ou a um ciclo de estudos inte-
grado de Mestrado.

Artigo 8.º
Seriação de Candidatos a Transferência

1- Os candidatos à transferência serão seriados 
pelo maior número de unidades curriculares com 
aprovação no curso de origem.

2- Para efeitos do disposto no ponto anterior, a 
uma unidade curricular anual são consideradas 
duas semestrais.

3- Em caso de empate entre candidatos, serão 
aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a) Maior média aritmética simples das unidades 
curriculares concluídas;
b) Quem apresentar mais idade.

CAPITULO V
REINGRESSO

Artigo 9.º
Condições de Candidatura para Reingresso

1- Pode requerer o reingresso num determina-
do curso, o estudante que, tendo já frequentado 
esse curso ou outro que lhe deu origem, tenha 
estado pelo menos um ano lectivo sem renovar a 
sua inscrição. 
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2- Candidatos que tenham frequentado o mesmo 
curso, mas num plano de estudos com portaria 
distinta, terão de se submeter à creditação vigen-
te entre planos de estudos. 

3- Para se poder candidatar através deste regi-
me, o estudante deverá ter a sua situação con-
tabilística devidamente regularizada com a Insti-
tuição.

4- Candidatos que pretendam reingressar num 
determinado ano lectivo, devem apresentar o Re-
querimento a que se refere o Artigo 4.º do pre-
sente Regulamento, ficando dispensados de 
apresentar os elementos enumerados no mesmo 
artigo.

CAPITULO VI
DECISÃO E RECLAMAÇÃO

Artigo 10.º
Indeferimento liminar

1- Serão liminarmente indeferidos os Requeri-
mentos relativos a candidatos que não satisfaçam 
as condições de candidatura descritas anterior-
mente para cada regime.

2- Serão também liminarmente indeferidos os Re-
querimentos que, respeitando as condições de 
candidatura descritas anteriormente para cada 
regime, se encontrem nas seguintes situações:
a) Pedidos referentes a cursos e regimes em que 
o número de vagas estabelecido seja zero;
b) Instrução incompleta dos requerimentos;
c) Apresentem falsas declarações.

3- Confirmando-se posteriormente as falsas de-
clarações prestadas, a matrícula, assim como to-
dos os actos praticados ao abrigo da mesma, se-
rão nulos.

Artigo 11.º
Decisão

1- A deliberação de aceitação ou de indeferimen-
to da candidatura aos regimes de Mudança de 
Curso, Transferência e Reingresso é da compe-
tência do Presidente do Conselho de Direcção da 
ESG.  

2- A deliberação é válida apenas para o ano lecti-
vo, a que respeita a candidatura.

Artigo 12.º
Comunicação da Decisão

1- O resultado final do concurso é tornado pú-
blico pela afixação de um Edital nas instalações 
da ESG.

2- A decisão exprime-se designadamente, atra-
vés dos seguintes resultados:
a) Colocado;
b) Não colocado (em lista de espera);
c) Excluído (processo indeferido).

Artigo 13.º
Integração Curricular

1- Os alunos integram-se nos programas curricu-
lares em vigor nos cursos da ESG, no ano lectivo 
em causa.

2- Nos casos em que, subjacente à candidatu-
ra exista um pedido de creditação de créditos à 
formação académica anterior, cabe ao Conselho 
Científico e Director Pedagógico, por delegação 
de Poderes, ouvida quando necessário a Direc-
ção de Curso, a creditação dessa formação no 
plano de estudos do curso específico, ao ano lec-
tivo em causa.

Artigo 14.º
Reclamação

1- Dos resultados publicados no Edital referido 
no Artigo 12.º, poderão os interessados apresen-
tar reclamação, devidamente fundamentada, no 
prazo de 3 dias úteis a partir da data da sua afi-
xação.

2- As reclamações são apresentadas por escrito, 
dirigidas ao Presidente do Conselho de Direcção 
da ESG e entregues nos serviços administrativos 
da ESG.

3- Os resultados das reclamações serão publici-
tados num prazo de 8 dias úteis após a sua apre-
sentação nos serviços administrativos da ESG. 

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15.º
Matrícula e inscrição

1- Após a admissão da candidatura, os candi-
datos devem proceder à matrícula e inscrição no 
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prazo previsto no calendário afixado anualmente 
pelo Conselho de Direcção da ESG.

2- Se o prazo para matrícula e inscrição não for 
cumprido, o candidato perde o direito à vaga, de-
vendo a mesma ser preenchida pelo candidato 
colocado na lista de espera, do regime em causa.

Artigo 16.º
Lapsos e omissões

1- Os lapsos e omissões imputados aos serviços 
da ESG serão resolvidos sem prejuízo dos candi-
datos, mesmo que para tal tenha que ser criada 
uma vaga adicional.

2- A rectificação poderá ser desencadeada por 
iniciativa do candidato, no âmbito do processo de 
reclamação, ou oficiosamente pela ESG.

Artigo 17.º
Considerações finais e transitórias

1- O presente Regulamento entra em vigor a par-
tir do ano lectivo 2009/2010. 

2- O presente Regulamento não tem efeitos re-
troactivos.

3- Quaisquer lacunas ou dúvidas emergentes do 
presente Regulamento deverão ser esclarecidas 
pelo Presidente do Conselho de Direcção, até 
nova revisão do Regulamento.

4– Este Regulamento foi revisto e aprovado pelo 
Conselho de Direção, em sede de reunião deste 
órgão estatutário a 16 de Abril de 2013.


