
 
 

Critérios de Seleção e Seriação Selection Criteria 

Curso 
Course 

Segurança Informática 

Information Security 

Grau 
Degree 

Mestrado 

Master Programme 

Regime Contingente Geral  Estudante Internacional  

General Regime International Student 

 

Critérios 
Criteria 

Pontuação 
Score 

%  Especificação 
Specification 

Classificação do Grau 
Académico 
Academic Degree 
Classification 

1-5 30       Este critério tem peso 30/100 e é atribuída uma 
pontuação de 1 a 5. 
 
No caso em que o grau académico é uma licenciatura 
com classificações entre 10 e 20, a pontuação será 
atribuída da seguinte forma: 
 
[17,20] – 5 pontos; [15,17[ – 4 pontos; 
[13,15[ – 3 pontos; [11,13[ – 2 pontos; 
[10,11[ – 1 ponto. 
 
No caso em que o grau académico é uma licenciatura 
com classificações noutra escala será realizada a 
conversão adequada. Situações diferentes das 
anteriores serão avaliadas pela comissão científica 
através de análise documental.  
 

Currículo Académico, 
Científico e Técnico 
Academic, Scientific and 
Technical Curriculum 

1-5 40       Este critério tem peso 40/100 e é atribuída uma 
pontuação de 1 a 5, na medida de: adequação da 
formação académica anterior aos requisitos do curso; 
extensão e relevância de publicações e trabalhos 
científicos; extensão e relevância da participação em 
projetos de investigação científica; formação técnica na 
área; prémios e distinções de teor académico, científico 
ou técnico - avaliados pela comissão científica através 
de análise documental, cartas de recomendação, carta 
de apresentação e, se a comissão assim o entender, de 
uma entrevista.  
 

Experiência Profissional 
na Área do Curso 
Professional Experience 
(Course Area) 

1-5 30       Este critério tem peso 30/100 e é atribuída uma 
pontuação de 1 a 5, na medida de: extensão e 
relevância das atividades profissionais desempenhadas 
- avaliadas pela comissão científica através de análise 
documental e, se a comissão assim o entender, de uma 
entrevista.  
 
 
 
 



 
 

Entrevista (opcional) 
Interview (optional) 

                        
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações 
Notes 

Regras sobre a admissão no ciclo de estudos  
 
1. Habilitações de acesso  
São admitidos como candidatos à inscrição no ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
em Segurança Informática:  
a) os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;  
b) os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo 
de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado 
aderente a este Processo;  
c) os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade de 
Ciências.  
 
2. Normas de candidatura  
a) os candidatos devem apresentar a sua candidatura junto dos serviços administrativos nos 
prazos fixados para o efeito;  
b) o processo de candidatura será instruído com os seguintes documentos:  
• boletim de candidatura ou requerimento dirigido ao Presidente do C. Científico;  
• certidão de licenciatura ou grau académico equivalente;  
• currículo escolar, científico ou profissional com cópias dos documentos a que faz referência;  
• carta de candidatura/ motivação à frequência do curso.  
 

 

 


