INFORMAÇÕES PARA CANDIDATURAS – ANO LETIVO 2018/2019
INFORMATION FOR APPLICATIONS – ACADEMIC YEAR 2018/2019

A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CICLO DE ESTUDOS / GENERAL INFORMATION ABOUT STUDY CYCLE
Ciclo de Estudos

Study Cycle

Mestrado em Educação para a Saúde

Master Degree in Health Education

Diretor do Ciclo de Estudos

Director of the Study Cycle

Professor Doutor Nuno Lunet

Professor Nuno Lunet

Unidade Orgânica

Organic Unit

FMUP

FMUP

Unidade(s) Orgânica(s)/Universidade(s) em
associação

Organic Unit(s)/University(ies) in association

FPCEUP

FPCEUP

Local de edição do CE 18/19 (se em associação)

Location of the CS 2018/19 (if in association)

FMUP, ISPUP e FPCEUP

FMUP, ISPUP e FPCEUP

Idioma de Lecionação

Language of teaching

Português e parcialmente em Inglês

Portuguese and partially in English

Horário

Schedule

Pós-Laboral
Quintas e sextas-feiras das 14:00 às 20:00.

Post working hours
Thursdays and Fridays from 2 p.m. to 8 p.m.

B. VAGAS / POSITIONS
Vagas
Positions
1.
N.º Vagas

Total
Total

1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

25

20

5 + sobrantes /
5 + remaining positions

Number of Positions
2.
Abrigo de Protocolos/Acordos*
Positions under Protocols/Agreements

8

Total de vagas 2018/2019 (1.+2.)
Total of positions 2018/2019(1.+2.)

33

*2. Vagas específicas ao abrigo de Protocolos/Acordos
Specific positions under Protocols / Agreements
Protocolo
Protocols / Agreements

Vagas
Positions

CPLP-UP

3

Erasmus Mundus

5

Número mínimo de estudantes para funcionamento do ciclo de estudos
Minimum number of students for the Study Cycle operate
15
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C. CALENDARIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS / TIMEFRAME FOR APPLICATIONS
1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

Apresentação das candidaturas 1
Submission of applications2

03-02-2018 a 30-04-2018
03-02-2018 to 30-04-2018

02-05-2018 a 18-07-2018
02-05-2018 to 18-07-2018

Afixação de resultados provisórios3
Posting of provisional results4

15-05-2018
15-05-2018

27-07-2018
27-07-2018

16-05-2018 a 29-05-2018
16-05-2018 to 29-05-2018

30-07-2018 a 10-08-2018
30-07-2018 to 10-08-2018

05-06-2018
05-06-2018

04-09-2018
04-09-2018

Apresentação de reclamação dos candidatos
Submission of complaints by applicants

05-06-2018 a 25-06-2018
05-06-2018 to 25-06-2018

05-09-2018 a 25-09-2018
05-09-2018 to 25-09-2018

Publicação da decisão de reclamações
Publication of decision about complaints

02-07-2018
02-07-2018

02-10-2018
02-10-2018

Registration period6

12-06-2018 a 22-06-2018
12-06-2018 to 22-06-2018

10-09-2018 a 17-09-2018
10-09-2018 to 17-09-2018

Eventual colocação de suplentes
Eventual admission of non-placed applicants

25-06-2018 a 03-07-2018
25-06-2018 to 03-07-2018

20-09-2018 a 25-09-2018
20-09-2018 to 25-09-2018

Publicação de vagas sobrantes para a fase seguinte
Publication of remaining positions for the following phase

06-07-2018
06-07-2018

NA
NA

Modo de notificação dos candidatos
Means of notifying applicants

On-line na página da FMUP
FMUP Webpage (on-line)

On-line na página da FMUP
FMUP Webpage (on-line)

Audiência Prévia
Prior hearing
Afixação de resultados definitivos
Posting of final results

Realização de matrículas5

1

Submissão da candidatura em:

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/cand_geral.concursos_cand_abertos_view?pv_tipo_curso_sigla=&pv_apr_tipo_cur=S

Manual de Candidatura on-line:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=97253&pv_cod=1012qaTawyc8
2

Submission of applications in:

https://sigarra.up.pt/fmup/en/CAND_GERAL.CONCURSOS_CAND_ABERTOS_VIEW?pv_tipo_curso_sigla=&pv_apr_tipo_cur=S

Applications – Guide Support:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102733&pv_cod=47AWh4Lat8JL
3

Os resultados provisórios são publicados em: Resultados Provisórios 2018.2019
Posting of provisional results in: Provisional Results 2018.2019
5
Realização da Matrícula on-line: https://sigarra.up.pt/fmup/pt/ins_geral.inscricao
Manual de Matrículas on-line:
4

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102313&pv_cod=19NaraPaxaNa
6
Registration on-line: https://sigarra.up.pt/fmup/pt/ins_geral.inscricao

Registrations – Guide Support:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102740&pv_cod=47cy8TlaEXja
2

D. CREDITAÇÃO DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/ CREDIT TRANSFER REGARDING TRAINING
AND WORK EXPERIENCE

Apresentação do pedido
Submission of the request
Publicação de Resultados
Publication of results
Alteração da Inscrição resultante do processo de
creditação
Change of the registration in result of the credit
transfer process

1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

No ato de inscrição
Upon registration

No ato de inscrição
Upon registration

Até 15 dias úteis após a
apresentação do pedido
Until 15 working days after
submission of the request

Até 15 dias úteis após a
apresentação do pedido
Until 15 working days after
submission of the request

16-07-2018 a 18-07-2018

09-10-2018 a 11-10-2018

16-07-2018 to 18-07-2018

09-10-2018 to 11-10-2018

E. CALENDARIZAÇÃO DO ANO LETIVO/ TIMEFRAME FOR THE ACADEMIC YEAR

Início da atividade letiva na U. Porto
Beginning of classes at U. Porto

1.º Semestre
1st Semester

2.º Semestre
2nd Semester

18-09-2018

11-02-2019

F. CONDIÇÕES DE ACESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO/ ACCESS CONDITIONS AND CRITERIA
FOR SELECTION AND RANKING
Condições específicas de acesso ao ciclo de estudos
São admitidos à candidatura ao 2º Ciclo de estudos em Educação para a Saúde os detentores de:
a) Grau de licenciado ou de mestre ou equivalente legal, nas áreas das Ciências da Saúde, Ciências da Educação ou áreas afins, com a
classificação final mínima de 14 valores;
b) Grau de licenciado ou de mestre ou equivalente legal, nas áreas das Ciências da Saúde, Ciências da Educação ou áreas afins, com
classificação final inferior a 14 valores, mediante avaliação curricular pela comissão científica;
c) Graus conferidos por Universidades estrangeiras, nas áreas das Ciências da Saúde, Ciências da Educação ou áreas afins, mediante
avaliação curricular pela comissão científica.
d) Currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos
pelo órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior.

Specific conditions to access to the study cycle
a) Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent degree in Health Sciences, Health Education or related areas, with a final mark of at
least 14/20.
b) Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent degree in Health Sciences, Health Education or related areas, with a final mark below
14/20, upon curricular review by the scientific committee.
c) Holders of a foreign higher academic degree in Health Sciences, Health Education or related areas, upon curricular evaluation by the
Scientific Committee.
d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum which demonstrates that the candidate has the skills to carry out this cycle
of studies, approved by the Scientific Council.
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Critérios e subcritérios de seleção e seriação dos candidatos

Ponderação (%)

1. Os candidatos são selecionados, tendo em consideração a avaliação do seu curriculum profissional, científico
e académico.
2. Os candidatos serão seriados com base:
a) classificação final de licenciatura (CL)*: 10 valores – 1; 11 valores – 2; 12 ou 13 valores – 3; 14 valores – 4; 15
a 20 valores – 5

multiplicar a
classificação por 2,5

b) relevância da formação específica e complementar no contexto da educação para a saúde (FES), com
classificação de 0 a 3: licenciatura ou mestrado em áreas das Ciências da Educação - 2; licenciatura ou
mestrado em áreas das Ciências da Saúde - 1; formação complementar em áreas relacionadas com a educação
ou educação para a saúde - 1 ponto adicional

multiplicar a
classificação por 1

c) currículo científico (CC), com classificação de 0 a 1: publicações em revistas científicas ou comunicações em
reuniões científicas - 1; envolvimento em projetos de investigação - 0,5

multiplicar a
classificação por 2,5

d) experiência profissional no contexto da educação para a saúde (EP), com classificação de 0 a 2: experiência
profissional em áreas relacionadas com a educação ou educação para a saúde – 2; licenciatura há menos de 2
anos - 1

multiplicar a
classificação por 1

3. A classificação final (CF) a atribuir a cada candidato, a ser utilizada na seriação, será obtida pela ponderação
expressa na fórmula seguinte: CF=2,5CL+FES+2,5CC+EP

Criteria and sub-criteria for selection and ranking of applicants

Weighting (%)

1- For the selection, the scientific committee will consider the academic, scientific and
professional curriculum.
2 - The ranking of candidates will be performed mainly based on:
a) Final mark of the Bachelor’s Degree or equivalent (CL)*: 10/20 = 1 point; 11/20 =2 points;
12/20-13/20=3 points; 14/20=4 points; 15/20-20/20 – 5 points;
The weighting factor for this item will be 2.5 (the score is multiplied by 2.5)

The weighting factor for this item will
be 2.5 (the score is multiplied by 2.5)

b) Relevance of specific and complementary training in health education context (FES), with a 0
to 3 score: Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent degree in Health Education – 2
points; Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent degree in Health Sciences – 1 point;
Training in education or health education-related areas - 1 additional point;

The weighting factor for this item will
be 1 (the score is multiplied by 1)

c) Scientific curriculum (CC), with a 0 to 1 score: papers in scientific journals or communications
in scientific meetings – 1 point; involvement in research projects – 0.5 points;

The weighting factor for this item will
be 2.5 (the score is multiplied by 2.5)

d) Professional experience in the context of health education (EP), with a 0 to 2 score:
professional experience in education or health education-related areas – 2 points; bachelor's
degree completed less than 2 years ago – 1 point;

The weighting factor for this item will
be 1 (the score is multiplied by 1)

3. The final classification (CF) to be assigned to each candidate, to be used in the ranking, will
be obtained by the weighting expressed in the following formula: CF = 2,5CL + FES + 2,5CC + EP
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Critério de desempate de candidatos
Os candidatos que obtenham a mesma classificação final baseada nos critérios e subcritérios de seriação serão desempatados com base
nos seguintes critérios, aplicados sequencialmente a cada conjunto de candidatos com a mesma classificação, até ao desempate:
1. Melhor classificação no item “curriculum científico”.
1.1. Para candidatos com a mesma classificação neste item, será efetuada uma avaliação mais detalhada do seu curriculum científico,
classificando-o com base no somatório da pontuação obtida nos dois subcritérios seguintes:
a) Publicações científicas
-Publicações em revistas internacionais indexadas como 1º ou último autor - 6
-Publicações em revistas internacionais indexadas como coautor (que não 1º ou último) – 4
-Publicações em revistas portuguesas - 2
-Sem publicações – 0
b) Comunicações científicas
-Comunicações em congressos internacionais como 1º autor - 3
-Comunicações em congressos nacionais como 1º autor - 2
-Comunicações em congressos nacionais ou internacionais como coautor (que não o 1º) - 1
-Sem comunicações - 0
2. Apresentação do grau de mestre
3. Classificação obtida na licenciatura
4. Melhor classificação no item “relevância da formação específica e complementar no contexto da educação para a saúde”

Applicants tie-breaking criterion
In case of a tie between candidates, after obtaining the final classification, the following
tiebreakers will be consecutively applied until the ties are broken among each set of
applicants with the same final classification:
1- Best score obtained in the item “Scientific curriculum”.
1.1 For candidates with the same classification in this item a more detailed evaluation of the
scientific curriculum will be carried out. The score of the scientific curriculum will be based
on the sum of the scores obtained in the following two sub-criteria:
a) Scientific publications
- Papers in international indexed journals as 1st or last author – 6 points;
- Papers in International indexed journals as coauthor (that is not 1st or last) – 4 points;
- Papers in Portuguese journals – 2 points;
- Without papers – 0 points;
b) Scientific communications
- Oral presentations at International scientific meeting as 1st author – 3 points;
- Oral presentations at National scientific meeting as 1st author – 2 points;
- Oral presentations at National or International scientific meeting as coauthor (other
than 1st author) – 1 point;
- Without oral presentations – 0 points;
2- Holders of a Master's degree;
3- Final mark of the Bachelor’s Degree or equivalent;
4- Best score obtained in the item “Relevance of specific and complementary training in
health education context”.
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G. OBSERVAÇÕES/ OBSERVATIONS
Observações
Aceitam-se candidaturas de estudantes que não tenham ainda terminado o grau anterior, desde que, apresentem a certidão de
conclusão no ato da matrícula.
Os candidatos que não tenham ainda terminado a licenciatura terão de apresentar uma certidão com informação sobre as unidades
curriculares concluídas, ECTS correspondentes e respetivas classificações.
Observations
Applicants who have not yet finished their degree will have to present a certificate with information on the completed curricular units,
corresponding ECTS and their respective classifications.
Applicants who have not yet completed the previous degree will be conditionally accepted, provided that they present the degree
certificate during the enrollment.

H. PROPINAS/ FEE
Propinas
Tempo Integral
Tempo Parcial
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Fee

1250€ /ano (valor referência da UP)

Full Time

1250€ /year (Reference value of UP)

937,5€ /ano

Part Time

937,5€ /year

Propinas Estudantes Internacionais

8

Fee for International Students9

Tempo Integral

4500€ /ano

Full Time

4500€ /year

Tempo Parcial*

3375€ /ano

Part Time

3375€ /year

Propinas Estudantes Internacionais
(caso específico CPLP)

Fee for International Students
(Specific Agreement CPLP)

Tempo Integral

2250€ /ano

Full Time

2250€ /year

Tempo Parcial*

1687,5€ /ano

Part Time

1687,5€ /year

OUTRAS INFORMAÇÕES/ MORE INFORMATION10

I.

 Informações úteis/ More information:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019270

 Regulamentos e Estatutos/ Statutory regulations:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019530

 Creditações/ Credits:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019650

 Manuais de Utilização do SIGARRA/ SIGARRA User Manuals:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019910
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Página dos Candidatos FMUP (https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019750 )>
Regulamentos e Estatutos > Estudante a Tempo Parcial
8
Valor da Propina para os estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional (Aprovado
pelo Decreto-Lei 36/2014 de 10 de março)
Mais informações para Estudantes Internacionais
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
9

Tuition fee for students covered by the International Student Status, approved by Decree-Law 36/2014
of 10 March)
More information to International Students
https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
10

Portugueses webpages
6

 Página dos Candidatos FMUP / FMUP Applicants webpage:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019750

J.

CONTACTOS / CONTACT US

Departamento de Apoio à Investigação e à Pós-Graduação da FMUP /
Department for Research and Post-Graduate Studies of FMUP
Tel./ Phone number: + 351 220 426 959
E.mail - daipg@med.up.pt
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