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Nos termos do n.º do art.º 10º do Regulamento do Processo de Avaliação da Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos na 

Universidade de Lisboa (Despacho 1324/2020, de 29 de janeiro) os candidatos podem solicitar, por escrito, a reapreciação de cada uma das provas. 

 

O pedido de consulta deverá ser enviado, até às 12:00 do dia 9 de julho (quinta-feira), para este endereço de correio eletrónico: maiores23@reitoria.ulisboa.pt. 

A(s) prova(s) serão digitalizadas e enviadas para o seu endereço de correio eletrónico, até ao final do dia 9 de julho. 

 

  

O pedido de reapreciação, deverá ser enviado para o mesmo endereço de correio eletrónico (maiores23@reitoria.ulisboa.pt), até às 23:59 do dia 10 de julho 

(sexta-feira).

O pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao júri da Faculdade de Letras, responsável pela correção da Prova de 

Interpretação e Expressão Escrita. 

O pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao Presidente do júri de provas do Instituto de Educação. 

 

O pedido só será devidamente formalizado se se fizer acompanhar pelo comprovativo do pagamento dos emolumentos associados. Ao solicitar a 

reapreciação de uma prova deverá proceder ao pagamento de uma taxa de 30,00€. Se solicitar a apreciação de duas provas deverá proceder ao 

pagamento de uma taxa de 60,00€. 

O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN : PT50 0035 0824 0000 0005 0303 0. 
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M23/2020/260 Inês Rodrigues Diogo 15148469 Educação e Formação 12,40 14,00 Aprovado 

Em conformidade com o disposto pelo número 2 do artigo 9.º do Regulamento do processo de avaliação da capacidade para a frequência do ensino 

superior dos Maiores de 23 anos na Universidade de Lisboa (Despacho n.º 1324/2020 de 29 de janeiro) “Apenas obtêm aprovação em cada uma das etapas 

eliminatórias os candidatos que tenham uma classificação mínima de 9,5 valores”.  
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