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Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Científico 

Escola de Medicina 

Universidade do Minho 

 

Braga, _________________________ 

 

__________________________________________________________, de nacionalidade 

___________________________, portador(a) do bilhete de identidade/passaporte nº 

_____________, emitido em ___________, vem por este meio requerer que lhe seja concedida 

equivalência entre o grau de ______________________________,que obteve no(a) 

_________________________________________em __________ e o grau de Mestrado 

Integrado em Medicina concedido pela Escola de Medicina da Universidade do Minho. Para o efeito 

junta: 

 

□ Apresentação de documento de identificação válido;  

 

□ Formulário Modelo 525 disponível na página da Imprensa Nacional - Casa da Moeda; 

 

□ diploma do Curso (licenciatura em Medicina ou Mestrado integrado em Medicina) – Original 

confirmado pelo Ministério da Educação ou equivalente e tradução, autenticados por embaixada ou 

consulado português no país de origem; 

 

□ documento emitido pelo estabelecimento de ensino onde constem as disciplinas em que obteve 

aprovação e que conduziram à obtenção do grau, bem como duração dos estudos e a classificação 

final (ou as classificações parciais caso aquela não seja conferida) – Original autenticado pela 

Universidade e tradução, autenticados por embaixada ou consulado português no país de origem; 

 

□ 2 exemplares de cada dissertação, caso exista, considerada autonomamente no plano de estudos - 

Traduzido e autenticado por embaixada ou consulado português no país de origem; 

 

□ programas das disciplinas e respectivas cargas horárias do plano de estudos do curso de Medicina 

frequentado - Original autenticado pela Universidade e tradução, autenticados por embaixada ou 

consulado português no país de origem; 
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□ programas das disciplinas e respectivas cargas horárias do actual plano de estudos do curso de 

Medicina da escola médica em que o candidato obteve o grau - Original autenticado pela 

Universidade e tradução, autenticados por embaixada ou consulado português no país de origem; 

 

□ Currículo académico e profissional, em português, acompanhado dos respectivos comprovativos – 

originais e tradução autenticados por embaixada ou consulado português no país de origem; 

 

□ (opcional) Documento comprovativo das classificações obtidas nos processos de avaliação externa 

do curso de Medicina do estabelecimento de ensino superior onde o mesmo foi concluído - Original 

autenticado pela Universidade e tradução, autenticados por embaixada ou consulado português no 

país de origem. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

O requerente 

 
                                                                                                   
_____________________________________ 


