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EDITAL 
 

CONCURSO DE ACESSO AO MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
ANO LETIVO DE 2020/2021 

(12.ª EDIÇÃO) 

1. Abertura do Concurso 

É aberto concurso de acesso, para a frequência, no ano letivo de 2020/2021, do 
Mestrado em Ciências da Saúde (12.ª Edição), nos prazos constantes do Anexo I do 
presente Edital. 

O plano de estudos, bem como informação adicional relevante, relativamente ao ciclo 
de estudos conducente ao Grau de Mestre em Ciências da Saúde, encontram-se 
disponíveis em https://www.med.uminho.pt/pt/Pos-Graduacao/Paginas/Mestrado-
em-Ciencias-da-Saude.aspx.  

2. Requisitos de Admissão 

Podem candidatar-se ao curso de Mestrado em Ciências da Saúde os titulares do grau 
de licenciado, ou equivalente legal, nas áreas das ciências, biomedicina, tecnologias da 
saúde ou afins. 

Podem candidatar-se ainda: 

i) os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência 
de um 1.º ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios de Bolonha, 
por um Estado aderente a este processo; 

ii) os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido 
pelo Conselho Científico da Escola de Medicina como satisfazendo os objetivos 
do grau de licenciado; 

iii) os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja 
reconhecido Conselho Científico da Escola de Medicina como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

O reconhecimento a que se referem as alíneas i) a iii) tem como efeito apenas o acesso 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre e não confere ao seu titular a 
equivalência ao grau de licenciado ou o reconhecimento desse grau.  
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3. Número de Vagas 

Número de vagas ordinárias para o ano letivo 2020/2021: 18. Destas, um terço (6) serão 
vagas para estudantes internacionais.  

As vagas poderão transitar entre contingentes caso não haja número suficiente de 
candidatos que cumpram os critérios mínimos de admissão num dos contingentes.  

As vagas serão distribuídas por três fases de candidatura da seguinte forma:  

1ª fase: 6 vagas (3 para estudantes internacionais); 

2ª fase: 12 vagas (3 para estudantes internacionais); 

3ª fase: eventuais vagas não preenchidas nas fases anteriores. 

Número mínimo de inscrições para que o curso possa funcionar: 12.  

4. Instrução do Processo de Candidatura 

A candidatura é efetuada online no Portal Académico de Candidaturas da Universidade 
do Minho (https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/). 

5. Indeferimento liminar de candidaturas 

Os processos de candidatura apresentados incompletos ou fora de prazo são indeferidos 
liminarmente. 

6. Critérios de Seleção/Seriação 

Os candidatos serão seriados de acordo com a apreciação curricular e a avaliação da 
entrevista, com igual ponderação. Na apreciação curricular será considerada a 
classificação de grau, ou a classificação média à data da candidatura, e o currículo 
académico e científico. Serão convocados para entrevista os candidatos com as 
classificações superiores, obtidas para o critério de apreciação curricular, até um 
número máximo correspondente ao dobro das vagas a concurso. Candidatos com um 
valor final inferior a 9,5 não serão admitidos. 

7. Divulgação dos Resultados 

Os resultados do concurso serão divulgados por via eletrónica e através de publicação 
dos editais de colocação, disponíveis em https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/.  

8. Matrícula e Inscrição 

Os candidatos colocados poderão matricular-se e inscrever-se nos prazos constantes do 
Anexo I. As matrículas e inscrições serão efetuadas online, no Portal Académico 
(https://alunos.uminho.pt/). 
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9. Propinas 

O valor da propina fixado é: 

 

Ciclo de estudos / Curso  
Estudante 

Nacional* 

Estudante Internacional 

Países da CPLP Outros Países 

Mestrado em Ciências da Saúde 1250 2000 2500 

* Inclui estudantes provenientes de países da União Europeia 

 

 

Para mais informações: 
 
Sítio: www.med.uminho.pt/pt/Pos-Graduacao/Paginas/Mestrado-em-Ciencias-da-
Saude.aspx 
Telefone: +351 253 604 832 
Fax: +351 253 604 847 
Email: mecs@med.uminho.pt  

 

Braga, 12 de maio de 2020 

 

A Diretora de Curso, 

 

 

 

 

 

(Professora Doutora Patrícia Espinheira Sá Maciel)  
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ANEXO I 

CONCURSO DE ACESSO AO MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ANO LETIVO DE 2020/2021 

(12.ª EDIÇÃO) 

CALENDÁRIO – PRAZOS 

 

 1ª fase (6 vagas) 

Candidaturas De 1 a 12 de junho de 2020 

Notificação dos candidatos 18 de junho de 2020 

Entrevistas 22 e 23 de junho de 2020 

Divulgação de resultados 26 de junho de 2020 

Matrícula e Inscrição (**) De 1 a 7 de julho de 2020 

(**) Após o término deste prazo, e caso algum dos primeiros 6 candidatos admitidos não tenha 
realizado a matrícula e inscrição, será convocado o candidato seguinte da lista ordenada de candidatos 
admitidos, até esgotar as vagas disponíveis. 

 

  

  

 2ª fase (12 vagas) 

Candidaturas De 10 a 30 de julho de 2020 

Notificação dos candidatos 03 de agosto de 2020 

Entrevistas 5 e 6 de agosto de 2020 

Divulgação de resultados 07 de agosto de 2020 

Matrícula e Inscrição (**) De 12 a 18 de agosto de 2020 

(**) Após o término deste prazo, e caso algum dos primeiros 12 candidatos admitidos não tenha 
realizado a matrícula e inscrição, será convocado o candidato seguinte da lista ordenada de candidatos 
admitidos, até esgotar as vagas disponíveis. 
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3ª fase (vagas não preenchidas nas fases  
anteriores) 

Candidaturas De 01 a 24 de setembro de 2020 

Notificação dos candidatos 28 de setembro de 2020 

Entrevistas 30 de setembro de 2020 

Divulgação de resultados 02 de outubro de 2020 

Matrícula e Inscrição (**) 06 a 08 de outubro de 2020 

(**) Após o término deste prazo, e caso algum dos candidatos admitidos não tenha realizado a matrícula e 
inscrição, será convocado o candidato seguinte da lista ordenada de candidatos admitidos, até esgotar as 
vagas disponíveis. 
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