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EQUIVALÊNCIA AO GRAU DE MESTRE EM MEDICINA PARA  

TITULARES DE GRAU ESTRANGEIRO 

 

2018 

 
Documentos exigidos para instrução de Candidatura: De acordo com o disposto nos artigos Artigo 

4.º e 5.º do regulamento do Processo de Equivalência ao Ciclo de Estudos Integrado do Mestrado em 

Medicina das Escolas Médicas Portuguesas: 

 

“No ato da candidatura, os candidatos têm de preencher o impresso Modelo 525 – Equivalência a grau 

de Mestre, fornecido pelas Escolas Médicas ou disponível na Imprensa nacional casa da moeda ou 

disponível em https://www.incm.pt/  bem como uma declaração sob compromisso de Honra em como 

não instruiu nenhum pedido noutra escola médica. 

 

1. Os candidatos têm ainda de entregar na Secretaria da Escola de Medicina (EM) a seguinte 

documentação:  

a. Documento de identificação pessoal (ou fotocópia autenticada em situações em que não 

seja o próprio a instruir o processo);  

b. Diploma do curso, autenticado por agente diplomático ou consular português no Estado 

onde obteve o grau; 

c. Certificado de exames, com os resultados de todas as disciplinas que compõem a sua 

formação em Medicina, autenticado por agente diplomático ou consular português no Estado onde obteve 

o grau.; 

d. Programas analíticos e cargas horárias das disciplinas do curso realizado, 

devidamente descriminados, com todas as páginas autenticadas pela instituição de ensino superior que 

os emitiu; 

e. Uma fotografia tipo passaporte; 

f. Currículo Vitae atualizado; 

 

https://www.incm.pt/
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g. Quatro exemplares, em suporte papel, do Trabalho previsto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 9.º do presente regulamento, quando aplicável; (Ressalva: tratando-se de um processo de seleção por  

etapas e que apenas se avaliará o trabalho caso o candidato supere com êxito todas as fases anteriores, 

os documentos apenas serão exigidos depois da aprovação na prova prática.) 

h. Conversão da escala numérica (caso seja diferente da escala de 0 a 20), tendo que 

entregar o documento comprovativo da classificação final do curso; 

i. Documento de reciprocidade entre países, quando aplicável;  

j. Tradução dos documentos para Língua Portuguesa, à exceção dos que se encontrem 

em Espanhol, Francês, Inglês e Italiano. 

k. Declaração assinada onde consinta expressamente o tratamento dos dados 

contidos na candidatura, nos termos seguintes: “Eu (nome) em cumprimento do disposto na alínea a) 

do nº 1 do artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho 

de 27 de abril, presto por este meio o meu consentimento para o tratamento dos dados pessoais 

contidos no formulário de candidatura e documentos entregues com a candidatura ao processo de 

equivalência ao Mestrado Integrado de Medicina com a estrita finalidade de tramitação do referido 

processo de equivalência, nas suas várias fases e até conclusão do mesmo.” 

 

 

Emolumentos:  

 são devidos no valor de 200€ (100€ na entrega do processo sendo os restantes 100€ entregues 

no ato de requisição do respetivo certificado) – pagamento por transferência bancária:  

Nome conta: Universidade do Minho 

Banco: Caixa Geral de Depósitos  

Swift: CGDIPTPL  

IBAN: PT 50003501710016732263015  

NIB:003501710016732263015  

Conta CGD UMINHO: 0171167322630 

 

 

Braga, outubro de 2018 


