
 

 
FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO- 

APOIO AO ENSINO 

Ano letivo de 2020/2021 

2ª FASE 

 

1. Regulamento e planos de estudos 

 

https://www.fmd.ulisboa.pt/desenvolvimento-pedagogico-apoio-ao-ensino 

2. Condições de Candidatura 

 

Titulares de uma Licenciatura em Higiene Oral ou Prótese Dentária 

Mestrado integrado em Medicina Dentária 

3. Vagas e prazos 

 

 

 

Vagas 

UNIDADE CURRICULAR VAGAS 

Biologia Oral 2 

Biomateriais 2 

Farmacologia e Terapêutica 2 

Histologia, Embriologia e Biologia Celular e Molecular 2 

Odontogeriatria 1 

Medicina Dentária Forense  6 
 

 

Candidaturas 30/12 – 08/01/21 

Avaliação das candidaturas 11/01 – 15/01/21 

Publicação dos resultados 15/01/21 
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4. Documentos necessários à instrução da candidatura 

 

Os candidatos devem juntar ao boletim de candidatura os seguintes documentos: 

a) Fotocópia simples do CC/BI ou Passaporte; 

b) Certidão do curso superior de que é detentor, com a indicação da média final e unidades 

curriculares; 

c) Curriculum vitae; 

d) Carta de motivação, explicando as razões que levam o candidato a concorrer; 

e) Cartas de recomendação. 

Candidatos estrangeiros 

Os documentos indicados na alínea b) devem ser autenticados pela embaixada ou consulado 

português no país de origem, ou pela Apostila da Convenção de Haia.  

5. Critérios de Seriação 

 

a) Apreciação curricular 

b) Entrevista 

 

 

6. Propinas e Emolumentos 

 

a) Taxa de candidatura 60.00€ (sessenta euros) não reembolsável; 

b) Valor da propina anual – 500.00€ (quinhentos euros), no momento da matrícula/inscrição; 

c) Em alternativa, os estudantes poderão optar por pagamento da propina em 4 prestações; 

 

Prestação Valor Anual 

1ª Prestação 200.00€ 

2ª Prestação 100.00€ 

3ª Prestação 100.00€ 

4ª Prestação 100.00€ 
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Em caso de desistência de estudos, o estudante não é reembolsado do pagamento feito no ato 

da matricula e inscrição, ficando obrigado ao pagamento das prestações da taxa anual de 

frequência (propina) que ainda não tenham vencido.  

 

7. Submissão de Candidaturas 

 

A submissão das candidaturas é efetuada através do Portal de Candidatura Fenix on-line da 

FMD-UL para alunos novos: www.fmd.ulisboa.pt  

Para os alunos que já tenham portal académico Fenix as candidaturas são feitas através do 

portal. 

 

8. Divulgação de Resultados 

 

Os resultados serão divulgados, na Plataforma Fenix onde o candidato submeteu a 

candidatura. 

 

9. Informações Adicionais 

 

Para informações adicionais poderá contactar os Serviços Académicos da FMD-UL através do 

seguinte e-mail: academicos@fmd.ulisboa.pt. 
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