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Cursos

N.º da prestação

UC 1.º semestre UC 2.º semestre

1.ª prestação 2.ª prestação 1.ª prestação 2.ª prestação

Prazo

até 15 de setembro até 30 de novembro até 31 de janeiro até 31 de março

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 295,87 € + seguro
(265,87 € + 30,00 € +

+  seguro escolar)

265,87 € 295,87 € + seguro
(265,87 € + 30,00 € + 

seguro escolar)

265,87 €

 9 — O pagamento da propina poderá ser efetuado através de:
a) Multibanco — os estudantes receberão no momento da inscrição/

matrícula a indicação das referências de Multibanco (das prestações);
b) Transferência bancária (apenas para alunos estrangeiros) — os 

dados serão facultados pela Tesouraria da FMH-ULisboa;
c) Na Tesouraria da FMH-ULisboa — os estudantes deverão di-

rigir-se ao Núcleo de Acolhimento antes de efetuar o pagamento na 
Tesouraria;

d) Cheque ou vale postal — à ordem de Faculdade de Motricidade 
Humana e com a indicação no verso, do nome e n.º de aluno, para a 
morada: Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Estrada da Costa, 
Cruz-Quebrada, 1499-002 Cruz Quebrada Dafundo.

10 — Findos os prazos estabelecidos no ponto 8 do presente regula-
mento, a FMH-ULisboa notificará conforme previsto na Lei — como 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º e nas alíneas c) e d) do n.º 1 
do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, publicado 
no Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro.

11 — Após os prazos definidos no ponto 8, o estudante que pre-
tenda regularizar o pagamento da propina fica sujeito ao pagamento 
do emolumento devido pela realização de atos fora de prazo por cada 
prestação que tiver em atraso, bem como do valor em dívida acrescido 
dos respetivos juros legais.

12 — Os estudantes abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 358/70 de 29 de 
julho (Antigos combatentes de operações militares e seus filhos) de-
vem, no prazo definido para o pagamento da 1.ª prestação da propina, 
entregar na Divisão de Gestão de Assuntos Académicos os documentos 
necessários para a instrução do processo.

13 — Para os estudantes que tenham requerido a atribuição de Bolsa 
de Estudo aos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, o 
pagamento da propina só se realizará após o proferimento da decisão 
final do processo e a mesma ter sido comunicada à FMH-ULisboa; o 
estudante dispõe de um prazo de 10 dias úteis para regularizar a sua 
situação, sem juros nem penalizações. Findo este prazo, aplica-se o 
disposto no ponto 16.

14 — Aos estudantes que sejam colocados noutros estabelecimentos 
de ensino através do regime de transferência ou mudança de curso 
só será enviado o processo individual se o estudante tiver a situação 
regularizada.

15 — Sem prejuízo do pagamento da prestação de propinas já vencida, 
pode o estudante, até 31 de janeiro de cada ano, requerer a anulação da 
inscrição na totalidade das unidades curriculares do ano letivo que se 
encontra a frequentar.

16 — O não pagamento das importâncias devidas implica, de acordo 
com o artigo 29.º da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto:

a) A nulidade de todos os atos curriculares praticados no ano letivo 
a que o incumprimento da obrigação se reporta;

b) A suspensão da matrícula e da inscrição anual, com a privação 
do direito de acesso aos apoios sociais até à regularização dos débitos, 
acrescidos dos respetivos juros, no mesmo ano letivo em que ocorreu o 
incumprimento da obrigação.

17 — Os estudantes que se encontram em situação de incumpri-
mento dispõem de um prazo de 20 dias úteis, a partir da afixação 
do edital e da comunicação ao estudante referido no ponto 10 do 
presente regulamento, para, em audiência escrita, dizerem o que se 
lhes oferecer.

18 — A decisão definitiva de declarar a nulidade dos atos curriculares 
praticados no ano letivo a que o incumprimento da obrigação se reporta 
será proferida após a audiência prévia.

19 — As situações não previstas ou omissas no presente Regula-
mento serão apreciadas e resolvidas por despacho do Presidente da 
FMH-ULisboa.

23 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Gestão, Pro-
fessor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz.

310522453 

 Regulamento n.º 318/2017

Regulamento de Propinas de Pós -Graduações

Ano Letivo 2017/2018

Dando cumprimento ao disposto na Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto 
(lei que estabelece as bases para o financiamento do ensino superior), o 
Conselho de Gestão da Faculdade de Motricidade Humana da Universi-
dade de Lisboa (FMH -ULisboa) aprova para o ano letivo de 2017/2018 
o seguinte regulamento:

1 — A Tabela de Propinas para cada edição das Pós -Graduações é 
fixada anualmente pelo Conselho de Gestão da FMH -ULisboa.

2 — As propinas podem ser liquidadas em várias prestações, de valor 
definido na altura da matrícula e a liquidar no início de cada bloco de 
aulas, em calendário igualmente pré -definido.

3 — Não há lugar à devolução de propinas no caso de desistência do 
aluno. Contudo, o aluno pode solicitar a suspensão da sua matrícula na 
Pós -Graduação e, nesse caso, não serão cobradas as propinas posteriores 
à data da suspensão de matrícula.

4 — Para os estudantes que efetuam a matrícula/inscrição na FMH-
-ULisboa, é acrescido ao valor da 1.ª prestação da propina o valor do 
seguro escolar e do emolumento de matrícula/inscrição.

5 — O valor das prestações e o período em que se encontram a pa-
gamento é o que se apresenta nos quadros seguintes em função de cada 
Pós -Graduação.

a) Pós -Graduação — Desporto Adaptado: 1.000,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 540,00 € + seguro
(500,00 € + 40,00 €+

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 500,00 € Até 28 de fevereiro de 2018.

 b) Pós -Graduação — Educação Especial — Domínio Cognitivo e 
Motor: 1.000,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 540,00 € + seguro
(500,00 € + 40,00 € + 

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 500,00 € Até 28 de fevereiro de 2018.
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 c) Pós -Graduação — Golfe: 1.250,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 790,00 € + seguro
(750,00 € + 40,00 € +

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 500,00 € Até 28 de fevereiro de 2018.

 d) Pós -Graduação — High Performance Football Coaching: 
9.000,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 5.040,00 € + seguro
(5.000,00 € + 40,00 € +

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 2.000,00 € Até 31 de março de 2018.
3.ª 2.000,00 € Até 30 de junho de 2018.

 e) Pós -Graduação — High Performance Surf Coaching: 2.600,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 1.340,00 € + seguro
(1.300,00 € + 40,00 € +

 + seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 650,00 € Até 31 de março de 2018.
3.ª 650,00 € Até 31 de maio de 2018.

 f) Pós -Graduação — Mobility And Active Aging: 2.600,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 1.340,00 € + seguro
(1.300,00 € + 40,00 € + 

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 650,00 € Até 31 de março de 2018.
3.ª 650,00 € Até 31 de maio de 2018.

 g) Pós -Graduação — Outdoor Sport & Sea — Nautical and Water 
Sport Recreation, Adventure and Tourism: 2.900,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 1.490,00 € + seguro
(1.450,00 € + 40,00 € +

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 725,00 € Até 31 de março de 2018.
3.ª 725,00 € Até 31 de maio de 2018.

 h) Pós -Graduação — Performance Analysis in Sports: 1.500,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 790,00 € + seguro
(750,00 € + 40,00 € + 

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 750,00 € Até 31 de maio de 2018.

 i) Pós -Graduação — Segurança e Qualidade em Espaços e Instalações 
Desportivas: 1.000,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 540,00 € + seguro
(500,00 € + 40,00 € + 

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/inscrição.

2.ª 500,00 € Até 28 de fevereiro de 2018.

 j) Pós -Graduação — Strength & Conditioning: 2.000,00 € 

Prestação Valor Data limite de pagamento

1.ª 440,00 € + seguro
(400,00 € + 40,00 € + 

+ seguro)

Até 48 horas após a matrícula/ins-
crição.

2.ª 300,00 € Até 30 de novembro de 2017.
3.ª 300,00 € Até 31 de dezembro de 2017.
4.ª 400,00 € Até 28 de fevereiro de 2018.
5.ª 300,00 € Até 30 de abril de 2018.
6.ª 300,00 € Até 30 de junho de 2018.

 6 — O pagamento da propina poderá ser efetuado através de:
a) Multibanco — os estudantes receberão no momento da inscrição/

matrícula a indicação das referências de Multibanco (das prestações);
b) Na Tesouraria da FMH -ULisboa — os estudantes deverão dirigir-

-se ao Núcleo de Acolhimento antes de efetuar o pagamento na Te-
souraria;

c) Cheque ou vale postal — à ordem de Faculdade de Motricidade 
Humana e com a indicação, no verso, do nome e n.º de estudante, para 
a seguinte morada: Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros da Fa-
culdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Estrada da 
Costa, Cruz -Quebrada, 1499 -002 cruz Quebrada Dafundo.

d) Transferência bancária (apenas para alunos estrangeiros) — os 
dados serão facultados pela Tesouraria da FMH -ULisboa;

7 — Findos os prazos estabelecidos no ponto 5 do presente regula-
mento, a FMH -ULisboa notificará conforme previsto na Lei — como 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º e nas alíneas c) e d) do n.º 1 
do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, publicado 
no Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro.

8 — Após os prazos definidos no ponto 5, o estudante que pretenda 
regularizar o pagamento da propina fica sujeito ao pagamento do emo-
lumento devido pela realização de atos fora de prazo, por cada presta-
ção que tiver em atraso, bem como do valor em dívida acrescido dos 
respetivos juros legais.

9 — Os estudantes que se encontram em situação de incumprimento 
dispõem de um prazo de 20 dias úteis, a partir da afixação do edital e da 
comunicação ao estudante referido no ponto 7 do presente regulamento, 
para, em audiência escrita, dizerem o que se lhes oferecer.

10 — As situações não previstas ou omissas no presente Regula-
mento serão apreciadas e resolvidas por despacho do Presidente da 
FMH -ULisboa.

23 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Gestão, Pro-
fessor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz.

310522486 

 Faculdade de Psicologia

Despacho n.º 5232/2017
Por despacho de 17 de abril de 2017, do Diretor da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, proferido no uso de competência 
própria, foi nomeada em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo, e por conveniência urgente de 
serviço, como Dirigente Intermédio de 4.º Grau da Assessoria e Secre-
tariado da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, a mestre 
Sandra Isabel Costa da Silva, possuidora de experiência e formação 
relevantes para o exercício das correspondentes funções evidenciadas na 
nota curricular anexa ao presente despacho, nos termos do disposto no ar-
tigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pelas Leis n.º 51/2005, de 31 de agosto e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e o artigo 28.º do Regulamento n.º 507/2015 da Faculdade de Psicologia 


