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(não há reembolso de pagamentos efetuados) 

CURSO 
 

CTESP 

CANDIDATURA MATRÍCULA 
 

Inclui seguro de 
estudante, acesso 

gratuito à Internet e 
ao sistema Intranet da 

UFP 

PROPINA 
 

PRESTAÇÃO 
ÚNICA 

 
Anuidade paga no ato 

da matrícula 

 

PAGAMENTO EM 4 
PRESTAÇÕES  

 
1.ª Prestação paga no ato da 

matrícula. As restantes 3 
prestações pagas até ao dia 10 

dos meses seguintes 
(dezembro, março e junho) 

PAGAMENTO EM 10 
PRESTAÇÕES 

 
1.ª Prestação paga no ato da 

matrícula. As restantes 9 
prestações pagas até ao dia 10 
dos meses seguintes (outubro 

a junho) 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

Apoio a Crianças e Adolescentes com 
Necessidades Especiais | 1.º Ano 

60 € 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Apoio a Crianças e Adolescentes com 
Necessidades Especiais | 2.º Ano 

––– 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Análises Laboratoriais 
1.º Ano 

60 € 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Análises Laboratoriais 
2.º Ano 

––– 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Auxílio de Serviços de Saúde 
1.º Ano 

60 € 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Auxílio de Serviços de Saúde 
2.º Ano 

––– 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Gerontologia e Intervenção Comunitária 
1.º Ano 

60 € 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Gerontologia e Intervenção Comunitária 
2.º Ano 

––– 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Gestão Administrativa em Contexto Clínico 
1.º Ano 

60 € 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

Gestão Administrativa em Contexto Clínico 
2.º Ano 

––– 220 € 1777 € 4 x 455 € (1820 €) 10 x 187 € (1870 €) 

 
OUTRAS TAXAS | INFORMAÇÕES 

1. Pagamentos, incumprimentos e descontos devidamente identificados nas Normas Gerais Relativas ao Pagamento das Taxas Escolares na UFP 

2. Requerimento de creditação de estudos realizados noutras instituições ou por experiência e competências profissionais 100 € 

2.1. Registo de creditações tem associado um pagamento de uma taxa, em momento próprio, identificado nas normas acima referidas 

3. Taxa de frequência por ECTS em regime de tempo parcial, unidades curriculares isoladas e extracurriculares identificadas em documento próprio 

4. Taxa extraordinária com estágios e práticas clínicas em unidades de saúde externas, quando realizadas por opção do aluno ou por falta de 
disponibilidade interna da respetiva área de estágio, será estabelecida por curso e ano letivo 

5. Curso de Português para Estrangeiros (alunos inscritos a cursos e unidades curriculares isoladas da FCS, ESS e do mestrado de Psicologia) 

5.1. Propina paga numa prestação única (paga no ato da matrícula) por ano letivo 1000 € 

5.2. Propina paga em 10 prestações (1.ª de 120 € paga no ato da matrícula e as restantes 9 pagas nos meses de outubro a junho) por ano letivo 1200 € 

6. Exames extraordinários 50 € 

7. Declaração de matrícula em português 5 € 

8. Declaração de matrícula em inglês ou francês 10 € 

9. Emissão de segundas vias do cartão de estudante 10 € 

10. Revisão da prova de exame 50 € 

11. Reingresso 50 € 

12. Certidão de disciplinas (valor por ECTS) 0,60 € 

13. Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) 5 € 

14. Diploma CTSP 110 € 

 

https://www.ufp.pt/inicio/conhecer-a-ufp/#regulamentos

