Extracto da Tabela de Taxas e Propinas

O pagamento mensal da propina preocupa-a(o)?
Contacte-nos! Estudaremos o seu caso!

Ano Letivo 2022/23

ee.bolsas@ucp.pt

Licenciaturas

Propina mensal

Simulação de valor de

Matrícula

Candidaturas

School

Direito (Porto)

•Arte - Cons. e

•Som e Imagem

Restauro

•Cinema

Escola Superior de

Instituto de Ciências

Biotecnologia

da Saúde

Faculdade de
Educação e
Psicologia

Dupla Licenciatura
Direito e Gestão

145 €

Regime geral

160 € ①

Proveniente de fora da UCP: 255€

Mudança de Instituição / Curso

NA

Proveniente da UCP: 205€

Titulares de Curso

210 €

> 23 anos

NA

Reingresso

310 €

Primeira

385 €

Subsequente (anos seguintes)

295 €

nº de ECTS/semestre ②

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

33ECTS

Valor/ECTS

X
17.65 €
=

X
16.35 €
=

X
15.65 €
=

X
17.90 €
=

X
17.65 €
=

490.50 €

469.50 €

537.00 €

X
17.50 €
=
477.75 € X 10

X
15.95 €
=

529.50 €

X
18.30 €
=
549.00 € pago em 10

582.45 €

/mês pago em

/mês pago em 10

/mês pago em 10

meses/ano (set-jun)
+ 472.50 € X 1

478.50 €

/mês pago em

meses/ano OU
457.50 € pago em 12

/mês pago em

/mês pago em 10

10 meses/ano

10 meses/ano

meses/ano

meses/ano

meses/ano

mês/ano (jul)

10 meses/ano

meses/ano

PROPINA ③

CANDIDATURA

Business

Escola das Artes
Faculdade de

MATRÍCULA E FREQUÊNCIA

Católica Porto

t | 226196226

①Desconto de 50% caso o candidato tenha estado a frequentar uma das licenciaturas (Direito ou Gestão) no ano anterior ao da candidatura.
②Poderá inscrever-se a menos créditos/semestre (mínimo de 15 ECTS), havendo um ajuste proporcional no valor da propina.
③Outras possibilidades de pagamento de propinas de acordo com as necessidades das famílias podem ser avaliadas junto do nosso serviço de Estudantes e Empregabilidade
(ee.bolsas@ucp.pt).

Outras Informações
• Os candidatos não admitidos em cada fase transitam automaticamente para a fase seguinte, sem necessidade de uma nova candidatura ou pagamento adicional.
• Atualização anual de propinas: Os valores acima indicados estão sujeitos a alterações em anos letivos subsequentes;
• Taxas: O valor da taxa de candidatura, assim como da matricula, não são reembolsáveis;

• Pagamentos na matrícula: No ato da matrícula é devida a taxa de matrícula e a primeira mensalidade (referente ao mês de setembro).
• Desistência após matrícula: É obrigatório comunicar a desistência do curso por requerimento online realizado na Secretaria virtual (e-SCA). Haverá direito ao reembolso da 1ª mensalidade, desde que o
estudante comunique a sua desistência até ao dia 13 de setembro de 2022, devendo indicar no requerimento o IBAN e identificação do titular da conta para reembolso.
• Benefícios às famílias: a UCP atribui uma redução na propina às famílias com dois ou mais membros do mesmo agregado familiar a estudar na Universidade (1º e 2º ciclo) que dependam do mesmo rendimento de
acordo com o definido em regulamento próprio. É concedida uma redução de 25% ao segundo membro e 50% ao terceiro;
Os valores apresentados correspondem a situações pré-definidas e exemplificativas, não dispensando a consulta de:
O pagamento mensal da propina preocupa-a(o)? Contacte-nos! Estudaremos o seu caso!
Informação Bolsas de Mérito

Economia

Direito

Arte Cons. Restauro

Gestão

ee.bolsas@ucp.pt

Regulamento e Tabela de propinas, Taxas e Emolumentos
t | 226196226

Cinema

Bioengenharia

Som e Imagem

Ciências da Nutrição

https://www.ee.porto.ucp.pt/
Enfermagem

Psicologia

Bolsas Apoios Sociais
Dupla Licenciatura em
Direito e Gestão

Microbiologia

Contactos - candidaturas
https://www.candidaturas.porto.ucp.pt/

Contactos - Tesouraria

candidaturas.porto@ucp.pt

939 450 000 / 012

Atendimento presencial ou virtual - marque aqui

226 196 205

tesouraria.porto@ucp.pt

