
Tabela de Propinas, Taxas e Emolumentos

Ano letivo de 2016/17

CANDIDATURA

2016/17 2015/16
Acesso Específico e Acesso a Maiores de 23 anos (um ou mais Cursos) 60,00 € 60,00 €

35,00 € 30,00 €

Mestrado e  Pós-Graduação 40,00 € 30,00 €

Doutoramento, Pós-doutoramento e estágios em programas de doutoramento 60,00 € 50,00 €

Curso de Qualificação para Estudos Superiores 25,00 € 20,00 €

2.400,00 € 2.000,00 €

Provas de Agregação   * 1.500,00 € 1.000,00 €

MATRÍCULA

Taxa de matrícula em cursos de 1º ciclo (Licenciaturas) - para residentes em território nacional 80,00 € 80,00 €

100,00 € 100,00 €

Taxa de matrícula em cursos de 2º ciclo (Mestrados) e de Pós-graduação 400,00 € 400,00 €

Taxa de matrícula em cursos de 3º ciclo (Doutoramentos) 500,00 € 500,00 €

INSCRIÇÃO

90,00 € 81,00 €

90,00 € 81,00 €

Propinas de cursos de 1º ciclo (20€ por ects), para residentes no estrangeiro, por unidade curricular 120,00 € 108,00 €

Propina Curso de Qualificação para Estudos Superiores - primeiro ano 110,00 € 110,00 €

Propina Curso de Qualificação para Estudos Superiores -  anos seguintes, por unidade curricular 90,00 € 81,00 €

Propinas de cursos de 2º ciclo a definir por curso a definir por curso

Propina de supranumerário 600,00 € 500,00 €

Propina de cursos de Pós-doutoramento a definir por curso a definir por curso

Propinas de cursos de 3º ciclo a definir por curso a definir por curso

125,00 € 100,00 €

Preçário de cursos de ALV a definir por curso a definir por curso

EXAMES

Exame de nível 35,00 € 30,00 €

Exame de melhoria de nota realizado no próprio ano 40,00 € 30,00 €

Melhoria de nota realizada no ano seguinte Valor

propina

100,00 € 60,00 €

Recurso de Exame (devolvido no caso de alteração da classificação) 40,00 € 30,00 €

Unidades curriculares de cursos de 1º ciclo

requerimento para abertura do processo 30,00 € 25,00 €

por cada unidade curricular concedida 35,00 € 30,00 €

por cada unidade curricular realizada na UAb 5,00 € 5,00 €

Parte curricular de cursos de 2º ciclo 500,00 € 500,00 €

Transferências, Mudanças de curso, Reingressos, Acessos directos, Unidades curriculares isoladas e 
Formação modular certificada

Regime especial de apresentação da tese    *                                                                                              
           

Taxa de matrícula em cursos de 1º ciclo (Licenciaturas) - para naturais e residentes nos PLOP e no 
estrangeiro

Propinas de cursos de 1º ciclo (15€ por ects), para residentes em território nacional, por unidade 
curricular

Propinas de cursos de 1º ciclo (15€ por ects), para naturais e residentes nos PLOP, por unidade 
curricular

Inscrição para repetição ou melhoria de classificação a unidades curriculares de cursos de Pós-
graduação, de Cursos de Aprendizagem ao Longo da Vida

Valor 
correspondente à

correspondente à 
propina

Época especial (quando lhe falte obter aprovação em apenas três unidades curriculares para terminar 
o curso)

RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÕES, EQUIVALÊNCIAS DE GRAU E CREDITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS



Valor por UC por equivalências de mestrado e doutoramento 75,00 € 65,00 €

Reconhecimento de habilitações e equivalência de graus académicos estrangeiros 200,00 € 200,00 €

DIPLOMAS, CERTIDÕES E CARTAS DE CURSO

Diploma de Conclusão de Licenciatura e Mestrado 100,00 € 90,00 €

Taxa de urgência (3 dias úteis, a partir da data de entrada do pedido na UAb) 50,00 € 50,00 €

Certidão de aprovação em unidades curriculares: 

uma só unidade curricular, trabalho ou estágio 5,00 € 5,00 €

por cada unidade curricular, trabalho ou estágio a mais 3,00 € 1,00 €

Diploma de Pós-Graduação ou Parte curricular de Mestrado 75,00 € 60,00 €

Diploma de Estudos Avançados 75,00 € 60,00 €

Diploma de Profissionalização em Serviço 100,00 €

Carta de Curso (Grau de Licenciado e de Mestre) 150,00 € 140,00 €

Carta Doutoral (Grau de Doutor) 200,00 € 150,00 €

Carta de Agregação 200,00 € 150,00 €

Formação Modular Certificada 30,00 € 20,00 €

Curso de Qualificação para Estudos Superiores 30,00 €

Registo de Grau de Doutor abrangido pelo Decreto-Lei nº 216/97, de 18 de Agosto 200,00 € 175,00 €

Registo de Diplomas Estrangeiros ao abrigo do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro 35,00 € 25,00 €

OUTROS EMOLUMENTOS

2ª via de certidões 30,00 € 20,00 €

Declarações diversas 5,00 € 5,00 €

Fotocópias ou digitalização de exames 7,50 € 5,00 €

Fotocópias autenticadas de programas, por página 2,00 € 2,00 €

Fotocópias autenticadas de outros documentos, por página 1,00 € 1,00 €

Fotocópias simples ou digitalização, por página 0,10 € 0,10 €

MULTAS

Por matrícula/inscrição apresentada fora do prazo, até 5 dias seguidos 75,00 € 60,00 €

Por pagamento de propinas fora de prazo juros à taxa legal juros à taxa legal
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