MESTRADOS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DENTÁRIAS
ANO LETIVO DE 2022-2023
3ª FASE
Pelo presente torna-se público que estão abertas candidaturas aos 2º ciclos de mestrado do departamento de
Ciências Dentárias nos seguintes termos:
1.

Cursos para que estão abertas vagas, habilitações de acesso e horários de funcionamento:
Curso

Podem candidatar-se:

ORTODONTIA
120 ECTS

REABILITAÇÃO
ORAL
120 ECTS

Vagas (a)

Horário de funcionamento

8

Carga
horária
de
20
horas
semanais
aproximadamente distribuída de Terça a Sexta-feira
de manhã - pontualmente aos Sábados
Com início da atividade clínica acrescem os períodos
de 3ª e 5ª feira à noite.

12

5ª e 6ª feiras todo o dia e pontualmente aos Sábados.
Ocupação semanal consoante cronograma a
comunicar pela Coordenação.

Titulares de grau académico
de licenciado, mestre ou
equivalente legal em
Medicina Dentária e médicos
especialistas em
Estomatologia
(b)

(a) O mestrados funcionarão com um n.º mínimo de 8 alunos no 1º ano curricular. Poderão ser acrescentadas vagas às agora
disponibilizadas.
(b) O Conselho Científico poderá admitir candidatos com grau académico superior estrangeiro (ver Regulamento Específico e art. 3º
Regulamento Geral dos Mestrados).

2. Calendarização de ingresso e início de funcionamento:
Candidaturas
Avaliação e entrevistas
Resultado provisório da seriação
Reclamação
Resultado da reclamação e resultado definitivo da
seriação

Matrícula
Início de Funcionamento do Mestrado

8 de agosto a 9 de setembro/22
12 a 13 de setembro/22
14 de setembro/22
15 e 16 de setembro/22
20 setembro/22
20 a 23 de setembro/22

18 de novembro de 2022
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3. Documentos necessários à candidatura:
a. Fotocópia autenticada do certificado de habilitações
b. Curriculum Vitae atualizado
c. Atestado médico a comprovar robustez física e psíquica

d. Boletim de candidatura (a fornecer no Gab. Ingresso)
e. Fotocópia do documento de identificação
f. Duas fotografias atualizadas

4. Emolumentos: Candidatura/matrícula/inscrição/propinas – consultar Gabinete de Ingresso.
5. Informações adicionais podem ser consultadas no Regulamento Geral dos Mestrados do IUCS e nos Regulamentos

Específicos de cada um dos cursos, disponíveis em www.cespu.pt. Os interessados deverão contactar o Gabinete de Ingresso
da CESPU – ingresso@cespu.pt/ 224 157 171.

Gandra, 5 de agosto de 2022
O Reitor,
Prof. Doutor José Alberto Duarte
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