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CEUEMPIC
ANO LETIVO 2016/2017**
PROPINAS CEUEMPIC – CURSO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA EM EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

PROPINAS DO CURSO - TOTAL – 1200€
• 1.ª Prestação ………………………................................................................. 500,00€
No ato da matrícula

•

2.ª Prestação e 3.ª Prestação …………....................................................... 350,00€
De 1 a 25 de cada um dos meses de maio e julho

PROPINAS DE UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS
• Prestação única ………………………................................................................. 28,58€ por
cada ECTS
No ato da matrícula

EMOLUMENTOS
• Taxa de candidatura …………………………………….................................... 51,00€
No ato da matrícula

• Custo administrativo por inscrição/matrícula (anual) ...................................... 15,00€
No ato da matrícula
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• Seguro Escolar ................................................................................................. 3,00€
No ato da matrícula

• Diploma/certidão de registo de conclusão do curso de extensão universitária
……………………………................................................................................. 50,00€
2.ª emissão e seguintes ............................................................. 33,00€
No ato do pedido

Os pagamentos deverão ser efetuados no Multibanco através das referências disponíveis na área
de aluno, na página Web da Faculdade, ou na tesouraria da FDUNL.

O não pagamento das propinas nos prazos indicados poderá implicar a suspensão da matrícula e
inscrição, bem como a nulidade de todos os atos praticados no ano letivo a que respeite o
incumprimento.

BOLSAS DE MÉRITO/DESCONTOS*
Os alunos e ex alunos da Universidade Nova de Lisboa beneficiam de um desconto automático
de 10% sobre o valor das propinas, acumulável com os descontos financeiros (5% desconto se
pagar a propina a pronto pagamento);

Membros das instituições com as quais exista protocolo beneficiam de um desconto de 10% no
valor anual da propina.

Desconto 5% sobre o valor total da propina, se pago na totalidade no ato da matrícula ou inscrição.
** Propina sujeita a aprovação do Conselho Geral da UNL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213847447
Email: sacademicos@fd.unl.pt
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