
UNIVERSIDADE
DO MINHO
FIXA VALOR
DAS PROPINAS
NOS 872 EUROS



Alunos da UMinho vão
pagar 872 euros de propina

Conselho Geral da Universidade do Minho aprovou ontem a descida das propinas

<~^\ Conselho Geral da
Universidade do Mi-
nho, após propos-

\-s ta do reitor da Uni-
versidade do Minho, Rui
Vieira de Castro, aprovou
ontem a descida das pro-
pinas para o ano letivo
2019/2020.

Desta forma, e para
quem estuda no I.° ciclo
e mestrado integrado e

mestrados de sequência
formativa, vai pagar 872

euros.
A Associação Acadé-

mica da Universidade do

Minho (AAUM) já veio a

público, em nota enviada
ao Diário do Minho, reite-
rar a posição manifesta-
da aquando do anúncio
público da alteração do
teto máximo legalmen-
te afixado após alteração
da Lei do Orçamento de
Estado para 2019.

«Um passo fundamen-
tal no estabelecimento
de maior justiça social no
acesso e permanência no
Ensino Superior», afir-
ma a AAUM, exortando
o Governo e as Institui-
ções de Ensino Superior

para que, agora, reunam
condições para acompa-
nhar esta medida com «a

construção e reabilitação
de residências universitá-
rias e promova o aumento
do valor do complemen-
to de alojamento para to-
dos os estudantes que se

vêem obrigados a recor-
rer a alojamento particu-
lar, por falta de camas nas

residências dos Serviços
de Ação Social».

«Pois de pouco servirá
uma redução mensal de
20 euros no pagamento

de propinas se, em con-
trapartida, os estudantes
e as suas famílias se virem
obrigados a suportar au-
mentos consideravelmen-
te maiores nos custos in-
diretos, como é o caso do

alojamento, com rendas
absolutamente incompor-
táveis», destaca a AAUM.

Os representantes dos

estudantes da UMinho
alerta no entanto para
momento em que paira
uma grande «nuvem de
fumo sobre a concretiza-

ção do Plano Nacional de

Alojamento para o Ensi-



no Superior».
«A partir do próximo

ano letivo, milhares de es-

tudantes na Universidade
do Minho suportarão um
menor valor da propina.

No entanto, paira no ar
a pergunta: será que vão
realmente pagar menos
para estudar no Ensino
Superior?», questionam.

A AAUM refere ainda

que vai continuar com-
prometida com «a promo-
ção do debate e a criação
de soluções que procurem
defender os legítimos di-
reitos e interesses dos seus

estudantes», convictos de

que «o custo da educação
superior não pode asfixiar
as economias da comu-
nidade estudantil e dos

agregados familiares, ru-
mo a um Ensino Superior
progressivamente gratui-

to, conforme expresso na

Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa».

Outras
propinas
Ciclos de estudos condu-
centes ao grau de mestre
não organizados como se-

quência formativa de um
I.° ciclo: 1250, 1375, 1500
ou 1750 euros;

Ciclos de estudos con-
ducentes ao grau de dou-
tor: 2750 euros;

Estudante Internacio-
nal - Ciclos de estudos
conducentes ao grau de

licenciado na Escola de

Direito, Escola de Eco-

nomia e Gestão, Instituto
de Ciências Sociais, Insti-
tuto de Educação e Insti-
tuto de Letras e Ciências
Humanas: 4500 euros

Estudante Internacio-
nal - Ciclos de estudos
conducentes ao grau de
licenciado e ciclos de es-
tudos integrados condu-
centes ao grau de mestre
na Escola de Arquitetura,
Escola de Ciências, Esco-
la de Engenharia, Escola
de Psicologia e Escola Su-

perior de Enfermagem:
6500 euros.
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