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Mestrado em Estudos Internacionais 

Master in International Studies (scroll down for English version) 

 

Ata n.º 1 

 

Critérios de seleção e seriação de candidatos 2021/2022 

 

Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu a Comissão de Análise de 

Candidaturas para seleção e seriação dos candidatos ao Mestrado em Estudos Internacionais, 

constituída pelos Professor Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues, Professora Doutora Helena 

Maria Barroso Carvalho e Professora Doutora Maria João Mendes Vaz, com vista à definição dos 

critérios de seleção e seriação dos candidatos ao Mestrado em Estudos Internacionais em 2021/2022. 

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios: 

 A classificação final de cada candidato resulta da média ponderada das classificações nos 

critérios estabelecidos e é expressa numa escala de classificação numérica de 0 a 20, 

arredondada até às centésimas. 

 Os candidatos são selecionados e seriados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Classificação do grau académico de que são titulares, pontuada de 0 a 20 (80%); 

b) Currículo académico, pontuado de 0 a 20 (10%); 

c) Experiência profissional na área do curso, pontuada de 0 a 20 (10%) 

 Apenas podem ser admitidos os candidatos que obtenham uma classificação final igual ou 

superior a 50% da pontuação máxima possível. 

 Em caso de empate entre candidatos à última vaga disponível, admite-se o candidato que 

tenha a nota mais alta de licenciatura. 
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Minute # 1 

Candidate selection and ranking criteria 2021/2022 

 

On the 21st day of December of 2020, the Committee for the Analysis of Applications for the Master in 

International Studies, composed by Professor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues, Professor Helena 

Maria Barroso Carvalho and Professor Maria João Mendes Vaz, met with the goal of defining the 

selection and ranking criteria for candidates for the Master in International Studies in 2021/2022.  

The Commission has decided to approve the following criteria: 

 Each candidate's final grade results from the weighted average of the ratings in the 

established criteria and is expressed on a numerical rating scale from 0 to 20, rounded to one 

hundredths. 

 Candidates are selected and ranked according to the following criteria: 

a) Classification of the academic degree they hold scored from 0 to 20 (80%); 

b) Academic curriculum, scored from 0 to 20 (10%); 

c) Professional experience in the area of the programme, scored from 0 to 20 (10%) 

 Only candidates who obtain a final grade equal to or greater than 50% of the maximum 

possible score may be admitted. 

 In the event of a tie between candidates for the last available vacancy, the candidate with the 

highest degree in the bachelor’s degree is admitted. 
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A Comissão de Análise de Candidaturas: 

(Committee for the Analysis of Applications) 

 

 

______________________________________________ 
Professor Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues 

 
 
 
______________________________________________ 
Professora Doutora Helena Maria Barroso Carvalho 

 

 

______________________________________________ 
Professora Doutora Maria João Mendes Vaz 

 


