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  Despacho Presidente n.º 2017/29 

ABERTURA DE MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Sob proposta do conselho técnico-científico, decide-se a abertura de matrículas e inscrições, para o 

ano letivo de 2017/2018, no Curso de Pós-graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem 

(CPGSIE), no Curso de Pós-graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem (CPGSCE), no Curso de 

pós-graduação em Gestão dos Serviços de Enfermagem (CPGGSE) e no Curso de Pós-graduação em 

Gestão e Inovação de Cuidados em Saúde (CPGGICS) nos seguintes termos:  

1) No CPGSIE, no CPGSCE e no CPGGSE só podem inscrever-se os candidatos que sejam titulares do 

grau de licenciado em enfermagem ou equivalente legal. No CPGGICS podem inscrever-se os 

detentores de um curso superior. 

2) Vagas:   

a) CPGSIE – 20 vagas; 

b) CPGSCE – 20 vagas; 

c) CPGGSE – 20 vagas; 

d) CPGGICS – 25 vagas. 

3) A matrícula e a inscrição são efetuadas, por ordem de entrada, exclusivamente, através do 

preenchimento e da submissão online do formulário eletrónico disponível no site da ESEP 

(http://www.esenf.pt/), instruído dos seguintes documentos em formato digital:  

a) Fotocópia do documento de identificação civil; 

b) Fotocópia de documento de identificação fiscal (NIF); 

c) Uma fotografia; 

d) Documento comprovativo das habilitações académicas e profissionais; 

e) Fotocópia da cédula profissional, ou certificado de inscrição na Ordem dos Enfermeiros, válida 

para o ano de 2017 (apenas para o CPGSCE); 

f) Comprovativo do pagamento dos emolumentos devidos pela candidatura e propina (primeira 

prestação ou valor integral). 

4) Esgotada a totalidade das vagas para o curso, os candidatos, se o desejarem, podem ficar em lista 

de espera como suplentes, sendo contactados, pela ordem de registo nessa lista, caso se verifique 

alguma desistência de um candidato inscrito. Neste caso, o candidato efetua uma inscrição 
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condicionada. Se a inscrição não se concretizar, o candidato será ressarcido de 50% da verba paga 

pela inscrição e da totalidade da prestação da propina paga. 

5) Prazos: 

a) Inscrições: de 6 de junho a 28 de julho de 2017; 

b) Início das atividades letivas: 11 de setembro de 2017. 

6) No ato de inscrição nos cursos, a importância a pagar é de €30, acrescida, no mínimo, do valor 

correspondente à 1.ª prestação da propina. 

7) São fixados os seguintes valores de propina pela frequência dos diferentes cursos: 

a) CPGSIE (30 ECTS) - €1260, exclusivamente por débito direto, pagável em 10 prestações; 

b) CPGSCE (30 ECTS) - €1430, exclusivamente por débito direto, pagável em 10 prestações; 

c) CPGGSE (30 ECTS) - € 1026, exclusivamente por débito direto, pagável em 10 prestações; 

d) CPGGICS (19 ECTS) - € 630, exclusivamente por débito direto, pagável em 10 prestações. 

8) Os cursos funcionam, por regra, na sede da ESEP, nos seguintes horários: 

a) CPGSIE – Terças e quintas-feiras entre as 15 e as 20 horas; 

b) CPGSCE – Quatro dias por semana entre as 15 e as 20 horas (no período teórico); 

c) CPGGSE – Segunda a sexta-feira entre as 15 e as 20 horas (algumas atividades podem funcionar 

por e-learning); 

d) CPGGICS – Sessões e-learning e quinze dias de sessões presenciais, a programar no início do 

ano letivo. 

9) As matrículas serão confirmadas, via correio eletrónico no prazo máximo de 8 dias após a 

verificação da documentação e a validação do pagamento. 

10) As reclamações a apresentar devem ser dirigidas ao Presidente da Escola Superior de Enfermagem 

do Porto. 

11) Aos Serviços Académicos e de Apoio ao Estudante para preparar Edital com a informação 

necessária aos interessados, para divulgação. 

 

Porto, 5 de junho de 2017 

 

O Presidente 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


