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SERVIÇO DE GESTÃO ACADÉMICA  

 SECÇÃO DE ADMISSÃO 

 
Os estudantes dos sistemas educativos estrangeiros que não pertençam à União Europeia, nem estejam 

abrangidos por acordos internacionais, que pretendam iniciar estudos universitários superiores em qualquer 
universidade pública andaluza, podem ter acesso aos mesmos pelo seguinte procedimento: 

1. HOMOLOGAÇÃO DOS ESTUDOS EQUIVALENTES AO TÍTULO DE BACHILLER ESPANHOL 
(OBRIGATÓRIO)     

O pedido de homologação é processado pelo Ministério da Educação e Formação Profissional espanhol e pode 
ser apresentado das seguintes formas: 

- Ministério da Educação e Formação Profissional 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-
universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html 

- Embaixada ou Consulado espanhol, no seu país de origem 

Quem ainda não tiver a homologação pode ter acesso à universidade ao apresentar o comprovativo da 
solicitação de pedido de homologação e um certificado académico dos anos equivalentes ao Bachillerato 
(ensino secundário completo espanhol) em que constem as disciplinas estudadas, as qualificações e o sistema 
de notas utilizado. O seu acesso é provisório até à aprovação da homologação. 

2. PROVAS DE ACESSO/ADMISSÃO (OPCIONAL) 

Os estudantes que tiverem a homologação podem realizar a Prova de Avaliação do Ensino Secundário para o 
Acesso à Universidade (Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad - PEvAU). No 
entanto, se não a realizarem ou não passarem na PEvAU ou se a realizarem apenas para melhorar a nota dos 
seus estudos aprovados, a homologação apenas lhes dará acesso a um grupo restrito de cursos do ensino 
superior. 

Para realizar as provas na Universidade de Córdoba, é preciso apresentar o requerimento com antecedência, 
antes do início dos exames, sendo necessária a seguinte documentação: o passaporte ou NIE, o certificado de 
homologação ou, na sua ausência, o comprovativo da solicitação do pedido de homologação e um certificado 
académico dos anos equivalentes ao Bachillerato e um documento de acreditação da sua residência em 
Córdoba.   

3. PRÉ-INSCRIÇÃO (OBRIGATÓRIA) Para a candidatura à Universidade, é obrigatório apresentar 
um pedido de pré-inscrição online, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Distrito Único 
Universitário Andaluz. 

Existem 3 fases, com os seguintes requisitos e prazos: 

3.1 Fase de estrangeiros (da 8 a 26 de março) 

Poderão ter acesso com a homologação, mas esta fase tem limite de vagas e de cursos superiores. 

Requisitos:   

• Nacionalidade estrangeira 

• Requisitos para a obtenção do Diploma num Centro localizado no estrangeiro e posterior a 1 de 
janeiro de 2018, exceto no caso de quem quiser mudar de área de estudos nas Universidades 
Públicas Andaluzas, tendo conseguido uma vaga através do Bachillerato Homologado.   

• Comprovar a homologação. Podem ocorrer várias situações: 

o Com certificado de homologação 

o Pedido de homologação + certificado académico 

o Não completaram os estudos e certificam posteriormente a homologação (vagas que sobrarem) 

• Nota média de Bachillerato mínima necessária para o curso superior solicitado, que pode ser 
consultada no seguinte link: 
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https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&
d=g_ext_nota_expedientes_top.php 

NOTA DE ADMISSÃO = Qualificação de acesso à universidade 

Para estes fins, entende-se como qualificação de acesso à universidade a que consta no certificado de 
homologação, ou, na sua ausência, a que resultar da aplicação da Resolução de 23 de março, 2018, da 

Secretaria de Estado da Educação, Formação Profissional e Universidades, através da qual são estabelecidas 

as instruções para o cálculo da qualificação final que deve figurar nos certificados de homologação do 1º de 

Bachillerato e de homologação de diplomas estrangeiros ao correspondente diploma do Ensino Secundário 
Obrigatório espanhol e à de Bachiller (diploma do Ensino Secundário Completo) em Espanha (BOJA n.º 80, 
2 de abril de 2018).   

3.2 Fase ordinária (de 24 de junho a 2 de julho)  

Para ter acesso aos cursos superiores com o diploma estrangeiro do ensino secundário homologado nesta fase 
é obrigatório realizar a PEvAU, na qual é possível melhorar a nota final, além de realizar as provas de admissão. 

NOTA DE ADMISSÃO = Nota Média do Ensino Secundário Completo *0.6 + PEvAU*0.4+ 
a*CM1+b*CM2 

a e b são parâmetros de ponderação que relacionam determinadas disciplinas do segundo ano do ensino 
secundário com os cursos universitários.  

CM1 e CM2, são as notas obtidas na fase de admissão ou do tema central da modalidade de estudos 
da fase de acesso que, multiplicada pelos respetivos parâmetros, a e b, concedam a melhor nota de 
admissão para cada um dos cursos superiores solicitados pelo/a aluno/a. 

3.3 Fase extraordinária (de 28 a 30 de julho)   

 Os alunos podem aceder através de uma ou mais das vias que se seguem: 

o Bachillerato homologado + PEvAU 

o Bachillerato homologado + provas de admissão (ficarão atrás daqueles que fizeram a PEvAU ou 
que tenham um curso de Técnico Superior de Formação Profissional) 

o Ensino secundário completo (ficarão no fim do processo de admissão) 

NOTA DE ADMISSÃO = Qualificação de acesso à universidade + a*CM1+b*CM2 

IMPORTANTE:  A QUALIFICAÇÃO DA UNED NÃO SERÁ UTILIZADA PELAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA DETERMINAR A SUA NOTA DE ADMISSÃO.    

O requisito de acesso à universidade é ter passado na PEvAU e, para isso, a nota média das quatro 
disciplinas centrais gerais (História de Espanha, Língua e Literatura Espanhola, Língua e um tema da 
Modalidade de estudos (Arte, Latim, Matemática ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais) tem 
de ser igual ou superior a 4.  A nota de acesso será obtida através da ponderação da nota média dos 
seus estudos secundários e 40 por cento da média aritmética. O resultado desta ponderação deve ser 
igual ou superior a 5 pontos. É necessário apresentar a homologação do ensino secundário completo 
ou o certificado do sistema educativo estrangeiro e as Provas de Competências Específicas. 

4. INSCRIÇÃO NO CURSO SUPERIOR  

Depois da aprovação do acesso ao curso, é necessário formalizar obrigatoriamente a matrícula nas datas 
determinadas no procedimento de pré-inscrição.  

Na Universidade de Córdoba, a inscrição será feita online, no link que se segue: 

https://www.uco.es/gestion/sigma/automatricula/inicio-auto 


