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 EMOLUMENTOS 

  Candidatura Matrícula Inscrição 
 Renovação de inscrição (1) 

Seguro escolar 
Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Licenciatura / Mestrado 150 € (2) 250 € (3) 350 € 300 € 350 € 390 € 430 € 470 € (4) (5) 30 € 

Doutoramento  150 € 250 € 350 € 300 € 350 € 390 € 430 € 470 € (4) 30 € 
(1) Aos atuais estudantes em regime de Disciplinas Isoladas aplicam-se igualmente os valores de renovação de inscrição. | (2) Isenção da candidatura para Alumni Laureate em Portugal, para estudantes inscritos no Regime de Disciplinas 
Isoladas e para estudantes que já liquidaram esse valor em outros cursos com grau académico. | (3) Isenção de matrícula para estudantes que já liquidaram este valor em anos letivos anteriores. | (4) Valor aplicado nos meses seguintes.  
| (5) Os estudantes de Licenciatura que tenham realizado exames na Época Especial de Conclusão de Curso e que não tenham concluído o curso, podem renovar a inscrição durante o mês de Outubro a preços de Junho.  
 

REINGRESSO – LICENCIATURAS| MESTRADOS | DOUTORAMENTOS 

Inscrição 350 € Seguro Escolar 30 € Propinas Consoante o número de ECTS 
 

INSCRIÇÃO EM UNIDADES CURRICULARES (1) 

CURSO VALOR ECTS 

LICENCIATURAS GLOBAIS 

L-D DESIGN GLOBAL 118 € 

LICENCIATURAS 

L-D DESIGN 

70.50 € L-MP MARKETING E PUBLICIDADE 

L-FCV FOTOGRAFIA E CULTURA VISUAL 

LICENCIATURAS PÓS-LABORAIS 

L-D DESIGN 
64 € 

L-MP MARKETING E PUBLICIDADE 
(1) O cálculo da propina da Unidade Curricular por ECTS deverá ser feito da seguinte forma: (nº de ECTS da UC* valor por ECTS)/nº de mensalidades do semestre. | O estudante que pretenda efetuar a anulação da inscrição em uma ou mais 
Unidades Curriculares deverá efetuar a mesma até 3 semanas, após o início do semestre. O estudante deverá liquidar o pagamento de 30€ por ECTS. 

 

INSCRIÇÃO EM UNIDADES CURRICULARES EM ATRASO (1) – LICENCIATURAS |MESTRADOS  

Período de Inscrição 
1º Semestre  

De 23-Set-2016 a 07-Out-2016 
2º Semestre  

De 22-Fev-2017 a 10-Mar-2017 
Época Recurso 1º Sem.  

Até 20-Jan-2017 
Época Recurso 2º Sem.  

Até 14-Jun-2017 

Dentro do prazo estipulado Valor ECTS Valor ECTS Valor ECTS Valor ECTS 

Fora do prazo estipulado Acresce uma propina suplementar de €30 por cada mês em atraso 195 € 195 € 
(1) O cálculo da propina da Unidade Curricular por ECTS deverá ser feito da seguinte forma: (nº de ECTS da UC* valor por ECTS)/nº de mensalidades do semestre. 
 

INSCRIÇÃO EM EXAMES – LICENCIATURAS – VALOR POR ECTS 

Período de Inscrição (1) 

Recurso  

Até 72h depois de a nota 
ser disponibilizada no 

Campus Online 

Época Especial 
Transferência de exame pago 

entre épocas (2) Trabalhador-
Estudante 

Conclusão de Curso 
Conclusão de Curso para 
Trabalhador Estudante 

Até 12-Ago-2017 Até 12-Ago-2017 Até 23-Set-2017 Só serão aceites pedidos efetuados 
até 48h antes da data do exame da 

respetiva época 
Anulação de Inscrição (2) Até 48h antes do exame Até 48h antes do exame N.A. N.A. 

Dentro do prazo estipulado 16.70 € 16.70 € 16.70 € 16.70 €) 

Fora do prazo estipulado (3) 20.05 € 20.05 € 20.05 € 20.05 € Apenas dentro do prazo previsto 

INSCRIÇÃO EM EXAMES – MESTRADOS | DOUTORAMENTOS – VALOR POR ECTS 

Período de Inscrição (1) 

Recurso  

Até 72h depois de a nota 
ser disponibilizada no 

Campus Online 

Época Especial 
Transferência de exame pago 

entre épocas (4) Trabalhador-
Estudante 

Conclusão de Curso 
Conclusão de Curso para 
Trabalhador Estudante 

Até 12-Ago-2016 Até 12-Ago-2016 Até 23-Set-2016 Só serão aceites pedidos efetuados 
até 48h antes da data do exame da 

respetiva época 
Anulação de Inscrição (2) Até 48h antes do exame Até 48h antes do exame N.A. N.A. 

Dentro do prazo estipulado 18.40 € 18.40 € 18.40 € 18.40 € 

Fora do prazo estipulado (3) 27.60 € 27.60 € 27.60 € 27.60 € Apenas dentro do prazo previsto 
 (1) Os estudantes terão de se inscrever diretamente no ElpUs Online através do formulário ”Inscrição em Exame”.| (2) O estudante que não anule a inscrição dentro do prazo indicado, mesmo que não realize o exame, deverá liquidar a 
respetiva propina. A anulação da inscrição deve ser realizada através do formulário ”Anulação de Inscrição em Exame” disponível no ElpUs Online. (3) Os estudantes terão de se inscrever diretamente no Student Services Center| ElpUs até 
72h antes do exame. O valor de inscrição fora do prazo é acrescido em 50% em relação ao valor base. | (4) Transferência de exames pagos entre a Época de Recurso e a Época de Trabalhador-Estudante (só para estudantes com estatuto de 
Trabalhador-Estudante) e/ou Época Especial (só para estudantes finalistas de Licenciatura). 
 

INSCRIÇÃO EM MELHORIA DE NOTA E PEDIDO DE REVISÃO DE PROVA – LICENCIATURAS |MESTRADOS | DOUTORAMENTOS 

 Melhoria de Nota Revisão de Prova (1) 

Período de Inscrição Até ao final do ano letivo seguinte àquele em que obteve aprovação Prazo de 48h a partir da data de divulgação da nota 

Anulação de Inscrição (1) Até 48h antes do exame NA 

Dentro do prazo estipulado 15 € 15 € 

Fora do prazo estipulado Apenas dentro do prazo previsto Apenas dentro do prazo previsto 

 (1) O estudante que não anule a inscrição dentro do prazo indicado, mesmo que não realize o exame, deverá liquidar a respetiva propina. A anulação da inscrição deve ser realizada através do formulário ”Anulação de Inscrição em Exame” 
disponível no ElpUs Online. 
 

(1) O estudante que não entregue a Dissertação/o Projeto Aplicado/o Relatório de Estágio dentro do semestre especialmente dedicado à sua elaboração poderá fazê-lo na Época Suplementar. Para usufruir desse período terá de se inscrever 
e liquidar a respetiva propina e/ou emolumento. | (2) O estudante que opte por um semestre ou um ano suplementar, deverá liquidar os emolumentos de renovação de inscrição, seguro escolar e as respetivas mensalidades referentes a 
Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de Estágio. O estudante deverá cumprir os prazos estipulados para a edição que esteja a decorrer nesse ano letivo.  
 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS  

 
Certificado de 
Frequência (3) 

Diploma 
(inclui Suplemento 

ao Diploma (3) 

2ª Via do 
Suplemento 
ao Diploma 

Carta 
de Curso (3) 

Carta de 
Curso + 
Diploma 

Declaração 
Aproveitamento 

M23 

Declaração 
Normalizada 

Declaração 
Específica 

Horário 
Autenticado 

(Com UCs 
atraso) 

Horário 
Autenticado 

(Sem UCs atraso) 

Dentro do prazo 
normal (1) 

150 € 75 € 100 € 150 € 180€ 100€ 20 € 30 € 15 € Gratuito 

Com taxa de 
urgência (2) 

225 € 112.50€ 150 € 225 € 270 € 150 € 30 € 45 € - - 

(1) O prazo normal de emissão de documentos é de 20 dias úteis, após pagamento da respetiva propina. | (2) Documentos solicitados com taxa de urgência são emitidos no prazo de 72h, após pagamento da respetiva propina. O valor com 
taxa de urgência é acrescido em 50% em relação ao valor base. | (3) Poderá solicitar o envio por correio dos documentos assinalados. Valor deste serviço: Certificado de Frequência 5€ | Certificado de Conclusão 5€ | Diploma 10€. Taxa de 
envio de documentos para o estrangeiro: Certificado de Frequência 10€ | Certificado de Conclusão 10€ | Diploma 20€. | O valor de 2ªs vias é acrescido em 25% em relação ao valor base. 
 
 
 
 
 
 

ÉPOCA SUPLEMENTAR (1) - DISSERTAÇÃO / PROJETO APLICADO / RELATÓRIO DE ESTÁGIO – MESTRADOS | DOUTORAMENTOS 

 1 MÊS SUPLEMENTAR 1 SEMESTRE SUPLEMENTAR (2) 1 ANO SUPLEMENTAR (2) 

Período de Inscrição Até ao último dia da Época Normal Até a data estipulada para a entrega da Dissertação/Projeto Aplicado/Relatório de Estágio 

Dentro do prazo estipulado 95 €  600 € 1200 € 

Fora do prazo estipulado 142.50 € - - 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
AUTENTICADOS (1) 

Valor por programa 
Todos os programas – Curso concluído 

(valor máx. aplicado) 
Todos os programas – Curso não concluído 

(valor máx. aplicado) 

20 € 250 € 350 € 

(1) Só são emitidos programas autenticados. 
 
 

CREDITAÇÕES - POR ECTS (1) Competências Académicas   5 € Competências Profissionais 30 € 
(1) Mais informações disponíveis no Regulamento Interno.  
 

ESTATUTO 
TRABALHADOR-ESTUDANTE 

Pedido no ato da 
inscrição/renovação (1) 

Gratuito 
1 Mês para 

entregar 
comprovativos 

Pedido após a 
inscrição/renovação (2) 

30 € 
Data limite:  
Termo do 2º 

Semestre 
(1) O estudante que deseje usufruir de estatuto de trabalhador-estudante tem 1 (um) mês a contar da data da inscrição/renovação para solicitar o estatuto e entregar todos os comprovativos necessários | (2) Caso o faça posteriormente, 
ser-lhe-á cobrada uma propina de 30 €. O estudante que inicie a sua atividade profissional no decorrer do ano letivo tem 1 (um) mês (a contar da data de início de atividade) para solicitar o estatuto de trabalhador-estudante e entregar 
todos os comprovativos necessários sem qualquer custo associado. 
 

CARTÃO DE ESTUDANTE Emissão da 2ª via do Cartão de Estudante 10 € 
No ato da inscrição é entregue ao estudante, gratuitamente, o seu Cartão de Estudante, cuja utilização é pessoal e intransmissível. O estudante é responsável por fazer-se acompanhar do seu Cartão para efeitos de identificação, registo 
de assiduidade e acesso aos serviços. No caso de perda ou extravio, deverá solicitar a emissão da 2ª via e efetuar o respetivo pagamento. 
 

PAGAMENTO DE PROPINAS FORA DO PRAZO 
ESTABELECIDO 

A partir do 1º dia 30 € Por cada mês em atraso 30 € 

 

PRONTO-PAGAMENTO Desconto de 3% sobre o valor total das propinas (1)  
  (1) O desconto aplicado ao pronto pagamento não é acumulável com Bolsas e não é aplicável aos cursos que sejam obrigatoriamente liquidados a pronto pagamento. 

 


