Documentos necessários ao processo de mudança de curso:
- Bilhete de Identidade (original e fotocópia);
- Cartão de Contribuinte (original e fotocópia);
- Duas fotografias tipo passe;
- Procuração (quando for caso disso);
- Documento comprovativo da realização dos pré-requisitos exigíveis para o curso a que
se pretende candidatar, se tal for exigido;
- Taxa de candidatura;
- Certificado comprovativo da realização dos exames nacionais (ficha ENES) definidos
para o curso (caso fosse exigência do curso no ano de ingresso e ao regime de acesso do
candidato) e certificado comprovativo de acesso ao ensino superior;
- Certificado do último estabelecimento de ensino superior onde esteve matriculado, referindo que o curso em que esteve inscrito e ano letivo da última inscrição;
- Certificado de todas as disciplinas com aprovação e respetiva nota;
Programas e cargas horárias de todas as disciplinas com aprovação devidamente autenticados (para o caso de o candidato pretender requerer a respetiva creditação).
1. Pode requerer a mudança de curso para um determinado curso do ISCIA, o estudante
que tenha uma matrícula válida num curso do ensino superior, ou estrangeiro, que tenha
realizado com sucesso matérias correspondentes em unidades correspondentes do curso
de ensino superior que frequentou, ou sucesso em matérias correspondentes à prova de
ingresso pedida para o acesso ao curso pretendido.
2. O Conselho Técnico–científico do ISCIA poderá ainda, através de requerimento fundamentado pelo candidato, admitir à candidatura, aqueles que, mesmo não satisfazendo os
requisitos prévios, demonstrem curricularmente possuir formação adequada ao ingresso e
progressão no curso em causa.
3. Critérios de seriação, por ordem de importância, para a mudança de curso válidos para
o ISCIA:
a. Maior número de disciplinas/unidades curriculares realizadas, pertencentes à área
científica do plano de estudos do curso que o candidato pretende frequentar;
b. Melhor média das classificações obtidas nas disciplinas/unidades curriculares pertencentes à área científica do plano de estudos do curso que o candidato pretende frequentar.

