TAXAS ESCOLARES 2016/2017
PÓS-DOUTORAMENTOS

(Não há reembolso dos pagamentos efetuados)

CURSOS

CANDIDATURA

Pós- doutoramentos

1.ª MATRÍCULA

PROPINA

Inclui seguro de estudante,
acesso gratuito ao sistema
UFP de Internet e caixa de
correio eletrónico

(Anuidade)
Anuidade paga no ato da
matrícula

TODOS OS PROGRAMAS DE PÓS-DOUTORAMENTO
3 Meses

100 €

250 €

250 €

6 Meses

100 €

250 €

500 €

9 Meses

100 €

250 €

750 €

12 Meses

100 €

250 €

1000 €

OUTRAS TAXAS E INFORMAÇÕES
1. Ao valor da propina acresce a taxa de uso do laboratório, quando aplicável, de acordo com o orçamento anual pedido pelo
orientador
2. Declaração de matrícula em Português
5€
3. Declaração de matrícula em Inglês ou Francês
10 €
4. Emissão de 2.as vias do cartão de estudante
10 €
5. Diploma de Pós-doutoramento
50 €
6. Diploma e Carta de Pós-doutoramento
100 €
7. Renovação de Matrícula (a renovação da matrícula implica ainda a liquidação da propina
350 €
correspondente)
8. Não serão emitidos quaisquer documentos (declarações de matrícula, certidões de habilitações, certidões de frequência, etc.) aos
estudantes que não tenham a sua situação pedagógica e administrativa regularizada
9. Familiares diretos beneficiam um desconto sobre o valor da propina: 10% de desconto na modalidade de pagamento a prestações e
5% de desconto na modalidade de pronto pagamento. O desconto é aplicado ao aluno com a matrícula mais antiga
10. Os alunos associados ou com familiares diretos membros de instituições com as quais a UFP tenha protocolos, devem informar-se
junto dessas instituições sobre eventuais condições especiais que lhe sejam concedidas e solicitar anualmente o respetivo desconto na
Secretaria da UFP, com a apresentação dos documentos necessários (ver protocolo aplicável). O desconto é, em regra, de 5% e
aplica-se apenas sobre o valor da propina de na modalidade de pagamento a prestações. Esta redução só é considerada enquanto a
afiliação que lhe garantiu o desconto se mantiver ativa
11. Os descontos acima indicados não são acumuláveis
12. Não há retroatividade na aplicação dos descontos supracitados
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