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Emolumentos e Propinas

Propina Anual

Calendário de ingresso

Documentos necessários

Contactos

1ª Fase:
Candidaturas: 01 de abril a 27 de maio de 2022
A�xação dos Resultados: 15 de junho de 2022
Período de Matrículas: 20 a 23 de junho de 2022

2ª Fase (vagas sobrantes)
Candidaturas: 30 de maio a 07 de julho de 2022
A�xação dos Resultados: 12 de julho de 2022
Período de Matrículas: 12 a 18 de julho de 2022

3ª Fase (vagas sobrantes)
Candidaturas: 11 de julho A 09 de setembro de 2022
A�xação dos Resultados: 16 de setembro de 2022
Período de Matrículas: 16 a 21 de setembro de 2022

4ª Fase (vagas sobrantes)
Candidaturas: 13  a 28 de setembro de 2022
Resultados 4 de outubro de 2022
Matriculas 4 a 6 de outubro de 2022

Inicio das aulas: 06 de outubro

Gabinete de Estudos Pós-graduados
214 398 244 / 211 306 978
estudosposgraduados@uatlantica.pt

Taxa de Candidatura e ingresso pela 1ª vez: 100€ (não reembolsáveis)

Taxa de Matrícula (1ª vez ou no 1º ano): 400€ (não reembolsáveis)

Seguro Escolar e outras taxas: 20€ (pago no início de cada ano letivo)

1º Ano: 3.250€
 2º Ano: 1.400€

Inscrição em ano subsequente – 250€

As propinas, poderão ser pagas na íntegra no momento da inscrição, ou pagas faseadamente, até ao dia 8 de cada mês. 

O valor das propinas é sempre dividido pelos meses em que decorre o curso.

As propinas pagas na totalidade, no início de cada ano letivo, no ato da matrícula, terão um desconto de 3.5%

Curriculum Académico e Profissional
Certificado de Habilitações (habilitações mínimas, licenciatura)
Declaração da Ordem em como se encontra inscrito, retirada no balcão único
Certidão comprovativa do tempo de serviço
Emolumento referente à candidatura (transferência bancária)

CANDIDATOS INTERNACIONAIS TÊM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ACESSO E DIFERENTES VALORES DE PROPINA.

Orientadores de estágio da ESSATLA – 3.5% de desconto – (desconto concedido para orientações feitas até 3 anos lectivos anteriores, 
mediante apresentação do comprovativo de orientação)


