ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA N.º 332/GA/GAI

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Ano letivo 2021/2022
Reingresso
1º Ciclo
Licenciatura em Matemática

1. Numerus clausus:
1ª Fase: sem limite
2ª Fase: sem limite
3ª Fase: sem limite
2. Número mínimo de estudantes para funcionamento do curso: Não tem.
3. Prazos de candidatura:
1ª Fase: 1 a 30 de abril de 2021
2ª Fase: 1 de julho a 13 de agosto de 2021
3ª Fase: 16 de agosto a 30 de setembro de 2021
4. Condições de admissão dos candidatos:
Podem requerer o reingresso neste curso os estudantes que:
a) Tenham estado matriculados e inscritos no curso na Universidade de Coimbra;
b) Não tenham estado inscritos no curso no ano letivo anterior àquele em que pretendem
reingressar, mesmo que tenha ocorrido desistência nesse ano letivo
5. Critérios de seriação dos candidatos:
- Não aplicável.
6. Documentação necessária:
- Carta de Motivação; (OBRIGATÓRIO);
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- Documento de identificação (OBRIGATÓRIO apenas para candidatos estrangeiros).
7. Montante de propina / Preço:
- Estudante Nacional ou equiparado: 697€ (valor anual);
- Estudante Internacional: 7000€ (valor anual).
8. Inscrição a tempo parcial: Admite.
9. Avaliador(es):
- Maria João Rodrigues Ferreira.
10. Outras informações:
- A candidatura está sujeita ao pagamento do emolumento no valor de 50.00 €, não havendo lugar a
reembolso, incluindo nas situações de invalidação de candidatura e de não colocação.
- A matrícula e inscrição do Estudante Internacional só é confirmada após pagamento único
correspondente a 30% da totalidade da propina base (3 mensalidades), acrescida da taxa de
inscrição.
Apresentação
da
candidatura:
Online
no
site:
https://inforestudante.uc.pt/nonio/security/candidaturas.do.
- Após a última fase de candidatura, se continuarem a existir vagas, os candidatos podem propor a
sua candidatura, via requerimento, fora de prazo, que será devidamente apreciado pela coordenação
de curso/UO.
- Mais informações sobre outros assuntos académicos, incluindo calendário escolar
em:https://www.uc.pt/academicos.
- Contactos: E-mail:http://www.uc.pt/academicos/e-mail; Telefone: 239 247 195; Presencialmente:
num centro de atendimento do Serviço de Gestão Académica da Universidade de Coimbra. Os
horários podem ser consultados em: https://www.uc.pt/academicos/contactos.

Universidade de Coimbra, em 19 de março de 2021.

A Vice-Reitora,

Cristina Albuquerque
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