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1. O IPCA faculta a todos os interessados a inscrição em Unidades Curriculares Isoladas 

(UCI).dos seus ciclos de estudos de mestrado  

2. As UC´s em que o estudante obtenha aprovação:  

a) São objeto de certificação. 

b) São creditadas, de acordo com a legislação aplicável, caso o seu titular venha a ingressar 

no ciclo de estudos do mestrado em que foram efetuadas. 

3. A aprovação nestas UC´s não confere a atribuição de diploma de curso ou de grau 

académico, nem o direito de ingresso no ciclo de estudos do mestrado em que foram efetuadas. 

4. Os pedidos de inscrição nas UC´s referidas no n.º 1 devem ser efetuados ON-LINE, até 5 de 

novembro de 2017. 

Processo de Candidatura: 

a) Taxa de Candidatura – 25€ 

b) Requerimento, assinado pelo candidato com a devida fundamentação das razões do seu 

pedido; 

c) Documento comprovativo das habilitações literárias; 

d) Cópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão (facultativo); 

f) Cópia do cartão de contribuinte ou cartão do cidadão (facultativo); 

g) Curriculum Vitae. 

Todos estes documentos devem ser submetidos na plataforma aquando da formalização da 

candidatura. 

5. São liminarmente indeferidos os pedidos apresentados fora do prazo referido no n.º 4. 

6. A aceitação da inscrição só é válida para o ano letivo em que é apresentado o pedido. 

7. Pela inscrição nestas UCI é devida a propina relativa à inscrição e dependendo do nº de 

ECT’s das UCI a que o estudante se inscreve, a fórmula é a seguinte: 

 

2 .Propina 

2.1. Para alunos internos 

17,5€ * número total de ECT´s das UCI inscritas 

2.2. Para alunos Externos  



 
110€ +(17,5€ * número total de ECT´s das UCI inscritas) 

 

3 Modalidades de pagamento 

A propina pode ser paga: 

3.1. Estudantes Externos inscritos a UCI do 1.º e/ou 2.º semestre: 

(i) Numa única prestação (totalidade) no ato de matrícula e inscrição. 

 

3.2. Estudantes Internos inscritos a UCI do 1.º e 2.º semestre: 

(i) Numa única prestação (totalidade) no ato de matrícula e inscrição, se o valor 

for inferior a 200 €; 

 

(ii) Em 2 prestações, 50% cada prestação, se o valor for entre 200€ e 400€ 

� a 1.ª prestação, no ato de matrícula e inscrição;  

� a 2.ª prestação até ao dia 31 do mês maio; 

 

(iii) Em 5 prestações, de igual valor, desde que o valor total da propina seja igual 

ou superior a 400,00€. 

� a 1.ª prestação, no ato de matricula e inscrição;  

� a 2.ª prestação até ao dia 31 do mês dezembro; 

� a 3.ª prestação até ao dia 31 do mês março; 

� a 4.ª prestação até ao dia 31 do mês maio; 

� a 5.ª prestação até ao dia 30 do mês de junho. 
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