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1.1 -  Diploma ou certificado de habilitações constante da documentação entregue:   

1.1.1 -  Entrega do original  80 € 

1.1.2 -  Cópia autenticada pelo ISPA 80 € 

1.2  - Declaração de inscrição num curso  60 € 

1.3 -  Declaração de aprovação em unidades curriculares e respetiva classificação:  

  Pela emissão da declaração 80 € 

             Por cada unidade curricular além da primeira  25 € 

 1.4 -  Declaração de conclusão de curso e obtenção do grau: 180 € 

1.5 - Cópia dos programas de unidades curriculares de planos de estudos de cursos        

conferentes de grau:  

 

             Pela emissão do documento  100 € 

             Por cada unidade curricular  25 € 

1.6 - Documento comprovativo de resultados constantes da documentação entregue:   

1.6.1 - De provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a   

frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos:  

 

1.6.1.1 - Entrega do original  90 € 

1.6.1.2 - Cópia autenticada pelo ISPA 80 € 

1.6.2 -  Do exame extraordinário de avaliação da capacidade para acesso ao ensino 

superior (Decreto -Lei n.º 198/79, de 29 de junho):  

 

1.6.2.1 - Entrega do original  60 € 

1.6.2.2 - Cópia autenticada pelo ISPA 50 € 

1.7 -  Declaração referente a:   

1.7.1 - Resultados das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 

capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos.  

90 € 

1.7.2 - Resultados do exame extraordinário de avaliação da capacidade para acesso ao 

ensino superior (Decreto -Lei n.º 198/79, de 29 de junho)  

90 € 

1.7.3 - Ingresso através das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 

capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos  

90 € 

1.7.4 - Ingresso através do exame extraordinário de avaliação da capacidade para 

acesso ao ensino superior (Decreto -Lei n.º 198/79, de 29 de junho)  

90 € 

 1.8 - Declaração de contagem de tempo de serviço de pessoal docente 200 € 

1.9 - Outras declarações:   

           Pela emissão do documento  180 € 

           Por cada página além da primeira  25 € 

 


