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2.

MATRÍCULA E INSCRIÇÃO

2.1.

A matrícula e inscrição devem ser efetuadas no websíte da Faculdade www.fep.up.pt

Os candidatos admitidos no concurso receberão o código de acesso na conta de correio
eletrónico que indicaram no formulário de candidatura, incluindo aqueles que, por
frequentado a Universidade do Porto,

já

já terem

detinham anteriores códigos de acesso. Neste último

caso devem utilizar o novo código de acesso de futuro.
Caso não receba o código de acesso no seu
(SIFEP

—

emai!o candidato deverá contactar sifep@fep.up.pt

Serviço de Informática da FEP) até às 12h30m (hora local) do dia 10 de setembro de

2020.
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O candidato deve utilizar o seu código de acesso (nome de utilizador e palavra-chave) recebido
para efetuar a matrícula e inscrição, que é feita exclusivamente no website da Faculdade:
www.fep.up.pt.

2.2.

Precedências

Em cada ano curricular do plano de estudos a inscrição em unidades curriculares do 2.~ semestre
deve respeitar a seguinte tabela de precedências:

Licenciatura em Economia
Unidade Curricular

1)

-

1.2

Semestre

Unidade Curricular

—

2.~ Semestre

ntroduçâo à Contabilidade

Precede

Contabilidade e Relato Financeiro

Microeconomia 1

Precede

Microeconomia II

Matemática 1

Precede

Matemática II

Macroeconomia 1

Precede

Macroeconomia li

Estatística 1

Precede

Estatística II

Crescimento Económico

Precede

Economia da Inovação

crescimento Económico

Precede

Economia Regional e Urbana

2.2

3.9

Licenciatura em Gestão
Ano

1.2

Unidade Curricular — 1.2 Semestre

Unidade Curricular — 2.9 Semestre

Cálculo Financeiro

Precede

Introdução à Contabilidade

Microeconomia 1

Precede

Microeconomia II

Matemática 1

Precede

Matemática II

Macroeconomia 1

Precede

Macroeconomia II

Estatistica 1

Precede

Estatística II

Contabilidade de Gestão

Precede

Controlo de Gestão

Estatística 1

Precede

Investigação Operacional

2.~

A inscrição na unidade curricular precedida só poderá ser efetuada se o estudante se encontrar
dispensado da, ou se se inscrever em simultâneo na unidade curricular precedente.
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3. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS DOS CERTIFICADOS
Os Serviços Académicos poderão exigir a apresentação dos originais dos certificados. A não
apresentação no prazo indicado pelos Serviços Académicos implica a anulação da matrícula não
isentando, no entanto, do pagamento das propinas devidas até à data da anulação. A eventual
notificação para o efeito referido será efetuada para o e-mali institucional do estudante.

4. TEMPO INTEGRAL OU TEMPO PARCIAL
Estudante a tempo integral
Estudante que se inscreve a mais de 37,5 ECTS e a um máximo de 60 ECTS, num determinado
ciclo de estudos.
Estudante a tempo parcial
Estudante que se inscreve num máximo de 37,5 ECTS, num determinado ciclo de estudos.
Nota: A opção pelo regime de estudos, a tempo integral ou parcial é efetuada, única e
exclusivamente, no momento da matrícula/inscrição. A única exceção prevista é para os
estudantes com estatuto de Trabalhador-Estudante concedido, que poderão alterar o regime de
estudos no início do 2.~ semestre.

5. PROPINAS E MODALIDADES DE PAGAMENTO

Disponíveis em https://sigarra.up.pt/fep/pt/WEB_BASE.c5ERA PAGINA?p pagina=1025931
Nota: No processo de matrícula/inscrição os estudantes devem selecionar o plano de
pagamento das propinas de acordo com o seu enquadramento (estudante nacional ou de
nacionalidade de país membro da UE, estudante internacional, estudante internacional CPLP,
tempo integral, tempo parcial, ..j. Caso seja verificada uma inconformidade, em qualquer
momento do ano letivo, os Serviços Académicos procederão à correção e adequação da situação
do plano de pagamento das propinas, ficando o estudante obrigado a regularizar eventuais
débitos decorrentes dessa correção.
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6. DESISTÊNCIA DA FREQUÊNCIA A PEDIDO DO ESTUDANTE

Os pedidos de desistência de frequência apresentados pelos estudantes obedecem ao
estipulado no Regulamento de Propinas da Universidade do Porto.
Estes devem ser apresentados exclusivamente através de requerimento do tipo “Anulação da
Inscrição”, disponível na página pessoal, no website da FEP.
Nota: Pela anulação da inscrição serão devidos diferentes montantes de propina, de acordo com
o estipulado no referido Regulamento.

7.

ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE DA UNIvERSIDADE DO

Porrro

Os pedidos de obtenção de Estatuto TE obedecem ao estipulado no Regu amen o o statuto
de Trabalhador-Estudante da Universidade do Porto, disponível no website da FEP.
Estes pedidos devem ser apresentados exclusivamente através de requerimento do tipo
“Estatuto TE”, disponível na página pessoal, no website da FEP.
Nota: Os Serviços Académicos podem solicitar documentos adicionais e a apresentação dos
originais dos documentos submetidos onhine.

8.

CREDITAÇÃO DE FORMAÇÃO ANTERIOR E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Consultar Regulamento de Creditação de Formação Anterior e de Experiência Profissional da
Universidade do Porto disponível no website da FEP.

O pedido de creditação deve ser submetido online, após autenticação no SIGARRA e abertura
do percurso académico, em “Opções” (barra lateral direita), “Reconhecimentos”, “Lista de
pedidos de reconhecimentos”, “Criar pedido de reconhecimento”, até ao último día do período
de matrículas/inscrições.
Nota: Aquando do pedido de creditação online, os requerentes que apresentam pedidos de
creditação de formação realizada em instituições estrangeiras, deverão obrigatoriamente
apresentar uma declaração emitida pela Divisão de Reconhecimento, Mobilidade e Cooperação
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Internacional, que acolhe o NARIC Portugal, em que se ateste que a instituição estrangeira em
que a formação foi ministrada é reconhecida pelas autoridades competentes do Estado
respetivo como fazendo parte do seu sistema de ensino superior. Os originais dos
diplomas/certificados/outros

documentos

de

habilitações

estrangeiras

devem

obrigatoriamente estar devidamente legalizados pelo agente consular português no País de
origem

do

diploma/certificado

ou

legalizados

pela

Apostila

de

Haia.

Os

diplomas/certificados/outros documentos de habilitações estrangeiras que não estejam
redigidos em português, inglês, francês ou espanhol devem ser traduzidos para português e a
tradução deverá estar legalizada pelo agente consular português no país de origem do
diploma/certificado ou legalizada pela Apostila de Haia.
9.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

•

A leitura do presente Edital não substitui a leitura da restante legislação em vigor.

•

Serão excluídos do processo de inscrição, em qualquer momento do mesmo, os estudantes
que prestem falsas declarações.

•

Todas as convocatórias e comunicações dos Serviços serão efetuadas exclusivamente para
a caixa de correio eletrónico institucional do estudante.

10.

GLOSSÁRIO

Estudante internacional
De acordo com a legislação em vigor na data do Edital:
“1 Para os efeitos do disposto no presente diploma, estudante internacional é o estudante que não tem
a nacionalidade portuguesa.
—

2

—

Não são abrangidos pelo disposto no número anterior:

a) Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;
b) Os familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado membro da União Europeia,
independentemente da sua nacionalidade;
c) Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia e não estando abrangidos pela
alínea anterior, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em .1 de
janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, bem coma os filhos que com eles residam
legalmente;
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d) Os que sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, e
estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre
o Estado Português e o Estado de que são nacionais...”
O tempo de residência com autorização de residência para estudo não releva paro os efeitos do disposto
na alínea c) do nYZ
“Não estando abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional os “familiares de portugueses ou de
nacionais de um Estado membro da União Europeia”, entende se por “familiar” o conceito previsto na Lei
nA 37/2006, de 9 de agosto, designadamente:
i) O cônjuge de um cidadão da União;
ii) O parceiro com quem um cidadão da União vive em união de facto, constituída nos termos da lei, ou
com quem o cidadão da União mantém uma relação permanente devidamente certificada, pela entidade
competente do Estado membro onde reside;
iii) O descendente direto com menos de 21 anos de idade ou que esteja a cargo de um cidadão da União,
assim como o do cônjuge ou do parceiro na aceção da subalínea anterior;
iv) O ascendente direto que esteja a cargo de um cidadão da União, assim como o do cônjuge ou do
parceiro na aceção da subalínea ii);
-

Quando um estudante tenha duas ou mais nacionalidades e uma delas for portuguesa, sá esta releva.

Caso o estudante com duas ou mais nacionalidades, em que não se inclua a nacionalidade portuguesa,
tenha nacionalidade de outro Estado Membro da União Europeia e de um Estado extracomunitário,
poderá optar por uma delas.
-

No caso previsto no número anterior, se optar pela nacionalidade extracomunitária, manterá a qualidade
de estudante internacional até aa final do ciclo de estudos em que se inscreve inicialmente ou para que
transite, ainda que, durante a frequência do ciclo de estudos, lhe venha a ser concedido o estatuto de
igualdade de direitos e deveres ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e
o Estado de que é nacionaL
-

Excetua-se do disposto no número anterior o estudante internacional que adquire, depois do ingresso, a
nacionalidade de um Estado membro da União Europeia.
-

A cessação da aplicação do estatuto de estudante internacional em consequência do disposto no número
antenor produz efeitos no ano letivo subsequente à data da comprovação da aquisição da nacionalidade.”
-

Faculdade de Economia do Porto, 22 de julho de 2020

O Diretor

(Prof. Dout
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