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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

A classificação da 3.ª fase do processo de avaliação resulta da média ponderada das classificações atribuídas à avaliação curricular e à entrevista. Em ambas as 

componentes foram avaliados o percurso de vida, as experiências e formações profissionais e a habilitação académica de base, sendo valorizada a sua relevância para a 

área científica do curso. A motivação apresentada para a escolha do curso é objeto de apreciação na entrevista. 

Só conhecem aprovação nesta fase os candidatos que tenham obtido uma classificação mínima de 9,50 valores. 
 

PEDIDOS DE REAPRECIAÇÃO 

Os candidatos podem solicitar a reapreciação das classificações obtidas na entrevista e avaliação curricular, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri de Provas 

da Faculdade de Belas-Artes, que deverá ser enviado impreterivelmente até às 17:00 do dia 14 de julho (quinta-feira), para o endereço de correio 

eletrónico: maiores23@reitoria.ulisboa.pt. O assunto tem obrigatoriamente que ser identificado com: Reapreciação da Entrevista e Avaliação Curricular. O pedido de 

reapreciação deve ser objetivo e bem fundamentado.  

 

Ao solicitar a reapreciação deverá proceder ao pagamento de uma taxa de 30,00€. Os dados para pagamento serão comunicados, por e-mail, no dia 15 de julho. O 

candidato terá 24 horas (seguidas) para proceder ao pagamento. 

 

NOTA IMPORTANTE 
Não serão considerados os pedidos de reapreciação apresentados fora do prazo estipulado.  
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CLASSIFICAÇÃO FINAL 

De acordo com o calendário fixado, as pautas com os resultados finais estarão disponíveis a partir do dia 29 de julho na página: https://www.ulisboa.pt/info/maiores-de-23-

anos.  

 

VAGAS 

Poderá consultar o mapa de vagas junto da Faculdade de Belas-Artes. 

 

CANDIDATURA AO CURSO 

Os candidatos aprovados devem, de acordo com o calendário fixado pela Faculdade de Belas-Artes, proceder à sua candidatura junto da respetiva Faculdade. Os candidatos 

são colocados consoante o número de vagas fixado e a classificação final obtida nas provas especiais. 

 

N.º de Candidatura Curso Classificação Entrevista e 
Avaliação Curricular Resultado 

M23 / 2022 /385 Arte e Multimédia 14,68 Aprovado 

M23 / 2022 /744 Desenho 17,47 Aprovado 

M23 / 2022 /341 Desenho 11,44 Aprovado 

M23 / 2022 /17 Desenho 15,01 Aprovado 

M23 / 2022 /657 Desenho 12,11 Aprovado 

M23 / 2022 /13 Desenho 15,14 Aprovado 

M23 / 2022 /64 Escultura 18,14 Aprovado 

M23 / 2022 /66 Escultura 17,54 Aprovado 

M23 / 2022 /523 Pintura 16,20 Aprovado 
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N.º de Candidatura Curso Classificação Entrevista e 
Avaliação Curricular Resultado 

M23 / 2022 /599 Pintura 15,10 Aprovado 

M23 / 2022 /646 Pintura 14,89 Aprovado 
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