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Valores fixados

Avisam-se os interessados que

ra o ano letivo 2OLglzOzO

o valor de propina fixado para o ano letivo

2019/2020, nos ciclos de estudos conducentes à Licenciatura e no Ciclo Básico de
Medicina, é de €871,52, para os estudantes nacionais ou oriundos de países membros
da União Europeia.
Os restantes ciclos de estudos estão disçriminados no documento anexo ao
presente aviso.

Funchal e UMa, 12 de agosto de 2019
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Propinas pata o ano letivo 2019/20 na lJniversidade da Madeira
Propõe-se cìue

o valor das propinas para

aprovados para 2018 /

2019 /20

seja fixado em termos idênticos aos

1,9 .

Proposta

Os montantes anuais das propinas, pârâ o ano, letivo 201,9/20, são fixados nos valores abaixo
descritosr:

o

Cursos técnicos superiores profissionais: 700,00 €.

o

1.o"

ciclos de estudos: o valor que seja fixado como o valor da propina rnáxima para os 1."'

ciclos de estudos em2019/20.

o 2.o'ciclos de estudos:
a) Mínimo - igual ao valor das propinas dos 1."' ciclos de esrudos em 201,9 /20;
b) Máximo - 4000,00 €;
.) Salvo determinaçào legal em contrário, o valoÍ da propina, a propor pelos
responsáveis dos ciclos de estudos, poderá r'ariar entre os valores mínirno e máxirao
referidos.

o

3."" ciclos de estudos:

a)
b)
c)

Mínimo - 1500,00 €;
Máximo - 5000,00 €;
Salvo determinação legal ern contrário, o valor da propina, a propor pelos
responsáveis dos ciclos de estudos, poderá vaitar entre os valores mínimo e máximo
referidos.

o

Outros ciclos de estudos e programas de formação não conferentes de graus, com
duração igual ou supedor a 60 ECTS:
tvlínimo

r'alor igual ao rralor das propinas dos 1."' ciclos de esrudos em201,9/20.

^)
b) C) valor da propina, a pÍopor pelos responsár.eis dos ciclos de estudos,

deverá ter
em conta os custos en'r'olvidos, nào podendo ser inferiot ao valor mínimo referido.

o

Estudantes internacionais2:
a) 1."' ciclos de estudos
b) 2.o'ciclos de estudos
.) 3.o' ciclos de estudos

- 4000,00 €;
- 400Cr,00 €;
- igual ao valor da propina do estudante nacional.

Número nráximo de prestações pam o pagamento do rnontante anual das propinas: dez (10)

I ()s montantes indicados poderão nâo se aplicar â cursos alvo de protocolos específicos.
2 ()s montantes indicados poderâo set reduzidos no âmbito de protocolos específicos, mas nâo poderào ser
inferiores ao valor das propinas dos estudantes nacionais e dos estudantes provenientes de outros Estados da
Uniào Europeia.

