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Taxas Taxas  Informações e datas de pagamento 
1. Taxa de candidatura  

(inclui processo de análise de 
creditações) 

400€  Paga no ato da candidatura; 

 O pagamento por PayPal está sujeito a uma sobretaxa para cobrir os 
custos cobrados por essa entidade à UFP. 
 

2. Matrícula anual 400 €  Paga no ato da matrícula;  

 Renovada em cada ano letivo de frequência do curso. 
 

3. Frequência anual (60 ECTS)   Paga no ato da 1ª matrícula; 

 Renovada em cada ano letivo de frequência do curso;  
 

3.1. A pronto 
 

7550 €  Pagamento único (“pagamento à vista”) no momento da matrícula; 

3.2. Em 10 prestações 10 x 805 € 
(8050 €) 

 1.ª Prestação paga no momento da matrícula; 

 Restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses compreendidos 
entre outubro e junho. 
 

4. Taxa de registo de creditações 

 
 

De acordo com 
o número de 

ECTS creditado 
e da origem 

das 
creditações 

 

 A taxa é obtida multiplicando o número de ECTS a registar por um valor 
por ECTS; 

 O valor por ECTS depende de acordo com a origem das creditações, 
podendo ser consultado na página 2; 

 Datas de pagamento: 
- Registo de creditações de unidades curriculares creditadas no âmbito 

da graduação extracomunitária: até 30 de junho de 2022 
- Registo de creditações de unidades curriculares creditadas no âmbito 

de exames sumativos de avaliação de competências (se aplicável): até 
6 de outubro de 2022. 

 O pagamento é feito numa prestação única. 
-  

5. Taxa de Utilização e Desgaste do 
Instrumental da Clínica de Medicina 
Dentária 

2 x 50 €  Pagamento até 10 de setembro e 10 de fevereiro: 

 Renovada em cada semestre de inscrição em UCs clínicas. 

6. Taxa de Curso de Português para 
Estrangeiros  

  Para nacionais de países de expressão oficial que não seja o português, 
que não comprovem proficiência da língua portuguesa. 

 Valor por ano letivo. 
 

6.1. A pronto (“pagamento à vista”)  1200 €  Paga no momento de inscrição nas unidades curriculares. 

6.2. Em 10 prestações 10 x 144 € 
 

 1.ª Prestação paga no momento de inscrição nas unidades curriculares; 
restantes prestações pagas até ao dia 10 dos meses entre outubro e 
junho. 
 

 
OUTRAS TAXAS | INFORMAÇÕES 

1. Os valores apresentados são relativos ao ano letivo 2022/23, podem ser atualizados nos anos letivos seguintes 

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

3. A taxa de matrícula inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP  

4. Exames extraordinários 60 € 

5. Declaração de matrícula em português 6 € 

6. Declaração de matrícula em inglês ou francês 15 € 

7. Emissão de segundas vias do cartão de estudante 15 € 

8. Revisão da prova de exame 60 € 

9. Reingresso 60 € 

10. Certidão de disciplinas em português (valor por ECTS) 0,70 € 

11. Certidão de disciplinas em inglês, francês ou espanhol (valor por ECTS) 1 € 

12. Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) 6 € 

13. Diploma em simultâneo com a carta de curso e suplemento ao diploma 280 € 

14. Diploma em português (inclui suplemento ao diploma) 130 € 

15. Diploma em inglês, francês ou espanhol 150 € 

16. Emissão de segundas vias do suplemento ao diploma 70 € 

17. Carta de curso 205 € 

18. Outras certidões de grau (não previstas nas taxas) 130 € 

https://www.ufp.pt/inicio/conhecer-a-ufp/#regulamentos
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 Anexo às Normas gerais relativas ao pagamento das taxas escolares na UFP para o ano letivo 2022/23 
 

Mestrado Integrado em Medicina Dentária  
Origem da creditação Valor/ECTS para registo 
Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES 
extracomunitárias 

60 € 

Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE 50 € 

Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS Diferencial da propina 

Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas 45 € 

Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS Diferencial da propina 

Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições 
reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras 

50 € 

Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores 70 € 

Experiência profissional devidamente comprovada 70 € 

 


