FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

CANDIDATURA AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
HIGIENE ORAL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ANO LETIVO 2021/2022

1ª FASE

1. Regulamento e planos de estudos
https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/04/DR-H.O.-para-Pacientes-Especiais-2016.pdf

2. Condições de Candidatura
a) Os titulares de uma Licenciatura em Higiene Oral ou de uma Licenciatura ou Mestrado
Integrado em Medicina Dentária;
b) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho
Científico como satisfazendo os objetivos de um dos graus referidos na alínea anterior para
efeitos de prosseguimento de estudos.

3. Vagas e prazos
Vagas
Candidaturas
Avaliação das candidaturas
Entrevistas
Publicação resultados
Início das aulas

6*
21/06 a 03/09
06/09 a 09/09
13/09 a 16/09
20/09
11/10

*(a realização do curso está limitada à existência de um mínimo de 2 estudantes)
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4. Documentos necessários à instrução da candidatura
a) Certidão comprovativa de um dos graus referidos no número um deste artigo;
b) Curriculum Vitae;
c) Fotografia tipo passe;
d) Cartão de Identificação;
e) Carta (s) de recomendação;
f) Carta de motivação.

5. Critérios de Seriação
1 — A seleção dos candidatos será feita pelo Conselho Coordenador mediante apreciação
curricular, e pela realização de uma entrevista.
2 — Os resultados serão publicados de modo a permitir a matrícula e inscrição dos candidatos
selecionados nos prazos definidos pelo Conselho Científico.

6. Propinas e Emolumentos
https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/04/Higiene-Oral-Pessoas-Necessidades-Especiais.pdf

Em caso de desistência de estudos, o estudante fica obrigado ao pagamento das prestações
da taxa anual de frequência (propina) que ainda não tenham vencido. Em caso de desistência,
não é reembolsado o pagamento feito pela matrícula e inscrição.

https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/05/Regulamento-de-anulacao-de-matricula.p

7. Submissão de Candidaturas
A submissão das candidaturas é efetuada através do Portal de Candidatura FENIX on-line da
FMD-UL para alunos novos: https://www.fmd.ulisboa.pt/candidaturas/
Para os alunos que já tenham portal académico FENIX as candidaturas são feitas através do
portal.
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8. Divulgação de Resultados
Os

resultados

serão

divulgados

quer

na

página

da

candidatura

em

https://www.fmd.ulisboa.pt/candidaturas/ e também na Plataforma FENIX onde o candidato
submete 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

.

