EMOLUMENTOS DE
CANDIDATURAS , CREDITAÇÕES E FREQUÊNCIA AVULSA

2022-2023
I.1. EMOLUMENTOS PARA PEDIDO DE CREDITAÇÃO DE UNIDADES CURRICULARES E CANDIDATURAS COM CREDITAÇÕES
PEDIDO
A

Simulação vinculativa de creditações

B

Candidatura com creditações

C

Pedido de creditações em bloco

D

Pedido de creditações individual

CONCURSOS ABRANGIDOS

QUANDO

EMOLUMENTOS

Todos os concursos e regimes

Previamente à formalização de
candidatura, nos prazos definidos

150 €

No ato da candidatura

350 €

(exceto acesso a CTeSP)
a) Titulares de curso superior e
mudança de par instituição/curso
b) Reingresso com creditação de outra
formação
Todos os estudantes
(exceto acesso a CTeSP)

No prazo de 3 dias úteis após a
formalização da matrícula
A partir da matrícula e até 10 dias úteis
após o início do semestre da UC

Todos os estudantes

200 €
40€/UC

EMOLUMENTO ADICIONAL :
Para além do valor supra identificado, acresce emolumento adicional de creditação de 5€ por cada ECTS creditado a partir do 61º ECTS (no emolumento inicial do pedido de creditação está incluída a
creditação de 60 ECTS). Este emolumento, aplicável aos processos de creditação no ano da admissão para estudantes que fiquem colocados e realizem a matrícula, é pago:
i) No ato da matrícula em A e B;
ii) Nos 5 dias úteis após notificação do resultado do pedido de creditações em bloco (C);
iii) A pedido do estudante, o emolumento adicional de creditação de valor total igual ou superior a 500€ poder ser fracionado em 12 prestações mensais para ser pago com a propina mensal.

I.2. EMOLUMENTOS PARA CANDIDATURA SEM PEDIDO DE CREDITAÇÃO DE UNIDADES CURRICULARES

REGIME/CONCURSO

EMOLUMENTO DE CANDIDATURA

Concurso institucional

100 €

Concurso especial titulares de curso superior
Concurso especial estudantes internacionais

200 €

Maiores de 23 anos
Mudança de par instituição/curso
Concurso especial para titulares de curso de dupla certificação do ensino secundário
Concurso especial titulares de diploma de especialização tecnológica (DET)

150 €

Concurso especial titulares de diploma de técnico superior profissional (DTeSP)
Reingresso

50 €

Curso Técnico Superior Profissional

100 €

Mestrado (a)

100 €

Doutoramento

100 €

(a) Alunos que tenham concluído ou tenham estado inscritos como finalistas, no ano letivo imediatamente anterior à candidatura, em licenciaturas ou mestrados integrados nos
institutos tutelados pela CESPU ficam isentos do pagamento deste emolumento

I.3. EMOLUMENTOS PARA PEDIDO DE EQUIVALÊNCIA DE ENSINO SECUNDÁRIO ESTRANGEIRO: 150€
I.4. OUTROS EMOLUMENTOS APLICÁVEIS A TODOS OS REGIMES/CONCURSOS:

Reclamação/prova escrita: 30€ (a)

(a) Reembolsável em caso de melhoria de resultado

Matrícula: 300€
Seguro: 35€ ou 150€

II. FREQUÊNCIA AVULSA DE UNIDADES CURRICULARES
CANDIDATURA
INSCRIÇÃO POR UNIDADE CURRICULAR
PROPINA POR ECTS (a) (b) (c ) (d)
SEGURO ESCOLAR
CERTIFICADO POR UNIDADE CURRICULAR (e)

100,00 €
Até 15 ECTS: 50,00€/UC
16 ou mais ECTS: 300€
Até 15 ECTS: 120,00€/ECTS; 16 ou mais ECTS: propina do curso (6O ECTS)
35€ (base) ou 150,00€ (extra, Nova Saúde)
10,00 €

(a) Valor fracionado em 6 ou 12 meses, conforme unidade curricular semestral ou anual.
(b) Valor também aplicável à inscrição extracurricular no mesmo curso.
(c) Aos estudantes que frequentem avulsamente unidades curriculares são aplicáveis os demais Emolumentos de Secretaria e de Multas previstos.
(d) A anulação de matrícula a pedido do estudante implica o pagamento da propina nos termos previstos no respetivo Regulamento.
(e) Estudantes inscritos a 60 ECTS pagam o emolumento do certificado de aproveitamento de 50€.
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