CANDIDATURAS

2.º CICLO
MESTRADO EM DIREITO

2014/2015
VAGAS
o 40 vagas para a candidatura na 1.ª fase (25 vagas destinadas a titulares do grau de licenciado
que tenham concluído o 1.º ciclo de estudos, no “quadro de Bolonha” e 15 destinadas a
titulares do grau de licenciado que tenham concluído estudos com a duração de 10 semestres
ou cinco anos letivos).
o 70 vagas para a candidatura na 2.ª fase (60 vagas destinadas a titulares do grau de licenciado
que tenham concluído o 1.º ciclo de estudos, no “quadro de Bolonha” e 10 vagas destinadas a
titulares do grau de licenciado que tenham concluído estudos com a duração de 10 semestres
ou cinco anos letivos.
o No caso de algum dos contingentes anteriores não ser integralmente preenchido, as vagas em
causa poderão ser preenchidas por candidatos do outro contingente.
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CANDIDATURAS 1.ª FASE
PRAZOS
o Apresentação das candidaturas ……………….…………. de 2 a 23 de maio;
o Afixação dos editais de colocação ………………………

30 de maio;

o Reclamação sobre as colocações …………………………

30 de maio a 4 de junho;

o Matrícula …………………………………..………...………………….........……

23 a 27 de

junho.

CANDIDATURAS 2.ª FASE
PRAZOS
o Apresentação das candidaturas ………….………………. 1 de julho a 14 de agosto;
o Afixação dos editais de colocação ………..……..……. 3 de setembro;
o Reclamação sobre as colocações ………………….……..

3 a 8 de setembro;

o Matrícula ……………………………………………………………................….

8 a 12 de

setembro.
A FDUNL credita no 2.º ciclo de estudos a formação realizada no âmbito da licenciatura, quer a
obtida no quadro da organização decorrente do Processo de Bolonha quer a obtida
anteriormente. Não obstante a creditação da formação realizada no âmbito da licenciatura
obtida no quadro anterior ao Processo de Bolonha, os alunos em causa terão obrigatoriamente
de realizar a disciplina de Metodologia da Investigação Jurídica.

SERIAÇÃO
o Têm preferência os estudantes que tiverem obtido classificação mais elevada na licenciatura;
o Em caso de igualdade, têm preferência os estudantes que tenham frequentado unidades
curriculares do 2.º ciclo, ao abrigo do artigo 46.º e 46.º A do Decreto-Lei n.º 107/2008 na
FDUNL;
o Em caso de igualdade, têm preferência os estudantes cuja data de licenciatura seja mais

recente (os estudantes que não apresentem documento que comprove inequivocamente a data de obtenção do
grau serão considerados licenciados na data de 01 de janeiro do ano que informarem).

REQUISITOS:
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Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal (na 2.ª fase de candidaturas aceitam-se
candidaturas condicionadas ao término da licenciatura até setembro de 2013).

INSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS (ONLINE):
o Preenchimento do impresso de candidatura (online);
o Pagamento da taxa de candidatura através das referências multibanco que surgirão no
decurso da candidatura (51€);
o Envio, para o email mestradodireito@fd.unl.pt dos seguintes documentos: cópia do
certificado de conclusão do(s) curso(s); - cópia do BI e do NIF (ou cartão de cidadão ou outro
documento de identificação); cópia do NIF; uma foto tipo passe em formato JPEG. O envio
deve respeitar a seguinte regra: um único ficheiro em formato PDF, nomeado com o 1.º e
último nome do candidato.

PROPINAS*
o Candidaturas
…………………………………………………………..…..……………………………………………
……………….

51,00€

o Custo administrativo por inscrição/matrícula (anual) ……………………………………

35,00€

o Parte escolar completa
………………………………………………………………………………………….………..…
1120,00€
(valor anual pago em 3 vezes)
o Parte não escolar (dissertação), por cada semestre ………………..……………….…
o Prorrogação (90 dias) da parte não escolar + propina proporcional …

630,00€

525,00€

o Pedido de creditação de conhecimentos e competências realizadas numa outra Instituição de Ensino
Superior, por cada ECTS, 25€ (até ao limite de 280€)
o Pedido de creditação de conhecimentos e competências realizadas na Universidade Nova de Lisboa, por
cada ECTS ………………………………………….…………

10,00€

(até ao limite de 280€)
*O valor das propinas está sujeito a aprovação do Conselho Geral da UNL.
A leitura desta informação não dispensa a consulta do edital de propinas e da tabela de emolumentos em vigor no respetivo ano letivo.

A taxa de candidatura é paga por Multibanco, sendo gerada online quando realizar a candidatura.
Os candidatos estrangeiros poderão enviar um email a solicitar uma forma alternativa de pagamento da
taxa de candidatura.
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INFORMAÇÕES ADICIONA I S
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213847447
Email: mestradodireito@fd.unl.pt

A FDUNL OFERECE DESCONTOS NAS PROPINAS
DO 2.º CICLO AOS MELHORES ALUNOS
QUE SE CANDIDATAREM
Aos alunos e alunas que ingressem pela primeira vez no Curso de 2.º Ciclo neste ano letivo de
2014/2015 será oferecido, a título de 'bolsa de mérito', um desconto* de 20%, se a média final do
Curso de acesso for igual ou superior a 17 valores.
*Desconto sobre o valor anual da propina, durante o tempo regular do curso.
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