
 
Mestrado Integrado em Psicologia 

 

Questões mais frequentes 

 

Qual é a duração do Mestrado em Psicologia Aplicada (MPA)? 

O ciclo de estudos tem a duração de quatro semestres, sendo a dissertação e o estágio 

curricular realizados nos dois últimos semestres. 

 

Qual é o regime de funcionamento do MPA? 

O MPA funciona em regime diurno, com aulas todos os dias no primeiro ano. No 

segundo ano, decorre o estagio curricular e o estudante tem, igualmente, de fazer 

uma tese. 

 

Sendo aluno de outra universidade, é possível candidatar-se para o MPA? 

O curso Mestrado em Psicologia Aplicada é destinado a alunos que tenham realizado a 

licenciatura noutras instituições de Ensino Superior. 

 

Pretende candidatar-se ao MPA, como deve proceder? 

As candidaturas ao Mestrado em Psicologia Aplicada têm um novo período de abertura 

em cada ano letivo, sendo habitualmente distribuídas por 3 fases: 1ª fase em 

maio/junho; 2ª fase em julho; 3ª fase em agosto/setembro. 

As datas precisas são definidas pela Universidade por volta de abril/maio de cada ano. 

Neste link poderá obter mais informações sobre o Mestrado em Psicologia Aplicada 

(MPA) e verificar os requisitos de candidatura. 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Mestrado_em_Psicologia_Aplicada/Paginas/ca

ndidaturas.aspx 

 

É estudante estrangeiro e pretende candidatar-se ao MPA na EPsi. Como pode ter 

acesso? 

Os candidatos titulares de uma Licenciatura em Psicologia realizada num país que não 

pertença à União Europeia, têm que efetuar o reconhecimento do Grau. Para isso, 

têm de preencher um requerimento de reconhecimento do grau de licenciatura, 

disponível webpage da EPsi no endereço 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Mestrado_em_Psicologia_Aplicada/Docume

nts/Requerimento_reconhecimento_grau.pdf  
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Para além de preencher o requerimento de Reconhecimento de Habilitações, deve 

apresentar cópias autenticadas do Diploma, da Certidão descritiva das disciplinas 

efetuadas, e da respetiva carga horária. 

Deverá ainda apresentar o Curriculum Vitae. O requerimento devidamente preenchido 

e os documentos solicitados devem seguir por correio para o endereço: 

- Universidade do Minho, Escola de Psicologia 

- Secretariado da Escola de Psicologia 

- Campus de Gualtar 

- 4700-057 Braga, Portugal 

Este requerimento deve ser enviado com antecedência face ao prazo de candidatura 

para o Mestrado, pois é um processo moroso, tendo de estar concluído para que o 

candidato possa candidatar-se ao referido mestrado. 

Este reconhecimento 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 seu reconhecimento, conforme o nº 2 do artº 114º do Regulamento Académico. 

Para mais informações deve contatar através do email 

sec_pedagogica@psi.uminho.pt  

 

Quais são as condições de admissão ao MPA? 

São admitidos à candidatura no ciclo de estudos: 

a) Os titulares de licenciatura em Psicologia ou Ciência(s) Psicológica(s); 

b) Os titulares de grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 

ciclo de estudos em Psicologia, organizado de acordo com os princípios no processo 

de Bolonha por um Estado aderente a este processo; 

c) Os titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo 

Conselho Científico da Escola de Psicologia como satisfazendo os objetivos de grau 

de licenciado em Psicologia. 

 

Como fazer a candidatura ao MPA? 

As candidaturas são realizadas online, através do Portal Académico no endereço 

https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/, devendo os candidatos inserir 

a documentação exigida, no próprio processo de candidatura. A documentação 

inserida é a seguinte: 

a) Documento de Identificação (obrigatório); 

b) Certidão de Habilitações (obrigatório); 

c) Formulário curricular e profissional, disponibilizado para o efeito no link 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Mestrado_em_Psicologia_Aplicada/Docume

nts/Formulario_Avaliacao_Curricular_MPA.pdf  
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Quais são os critérios de seleção? 

A seleção dos candidatos é efetuada pela Comissão de Curso, tendo em conta os 

seguintes critérios: 

a) Classificação final na licenciatura; 

b) Relevância e adequação do currículo académico, científico e técnico-profissional; 

c) Entrevista. A entrevista, presencial ou online, ocorrerá apenas no caso de ser 

necessário esclarecer algum dado do processo de candidatura. 

 

É possível creditar a formação e experiência profissional prévia? 

Sim, num limite de 5 ECTS em Unidades Curriculares do 2º semestre do 1º ano (equivale 

a uma unidade curricular) e de 30 ECTS à Unidade Curricular do 2º ano estágio. 

 

É possível fazer o mestrado permanecendo um tempo fora de Portugal e receber os 

conteúdos por e-mail? Parte das avaliações podem ser presenciais e outra parte em 

forma de trabalho? 

O Mestrado em Psicologia Aplicada é presencial, mas há a possibilidade de beneficiar do 

estatuto de trabalhador estudante, se for esse o caso. O regime b-elerning ou e-

learning está em desenvolvimento mas, para já, não é possível fazer o Mestrado por 

essa via.  

 

Candidata-se e depois? 

Finda a aplicação dos métodos de seleção, a Comissão de Curso procede à classificação 

e ordenação dos candidatos. De seguida, elabora uma ata fundamentada da qual 

constará a lista de admitidos (incluindo os suplentes, a sua classificação final) e a lista 

de candidatos não admitidos. Os resultados de seleção são divulgados no Portal 

Académico. 

 

É admitido/a. O que faz de seguida? 

A Escola comunica aos Serviços Académicos os candidatos admitidos. Os Serviços 

Académicos (SAUM) indicam o login e password para que possa fazer a sua 

inscrição/matrícula na UMinho, através do Portal Académico. 

 

Como/onde pode fazer a matrícula e a inscrição no MPA? 

Os candidatos admitidos devem proceder à matrícula e inscrição através do Portal 

Académico no prazo fixado no edital. No caso de desistência expressa da matrícula e 

inscrição, ou de não realização do procedimento respetivo, no prazo de 3 dias após o 

termo do período de matrícula e inscrição, os SAUM convocam os candidatos 

suplentes na lista ordenada, através de notificação eletrónica enviada para o 

endereço de correio indicado pelos candidatos, para procederem à matrícula e 

inscrição, até completar as vagas. 



Os candidatos têm um prazo de três dias após o envio da notificação para proceder à 

matrícula e inscrição. 

 

Não consegue aceder ao Portal Académico? 

Em caso de dificuldade de acesso ao Portal Académico envie um e-mail para os SAUM, 

através do e-mail pos.graduacao@saum.uminho.pt  

 

Que taxas são devidas no ato de candidatura, matrícula e de inscrição? 

As taxas devidas são: 

a) Taxa de candidatura, não reembolsável, no valor de 40 €; 

b) Taxa de matrícula e de inscrição, no valor de 126 €; 

c) Propinas pela frequência do ciclo de estudos. 

 

Qual é o valor da propina? 

O valor das propinas é fixado anualmente através de Despacho RT e publicado no Portal 

Académico dos Serviços Académicos da UM. 

As prestações da propina são lançadas no Portal Académico no mês estabelecido no 

despacho reitoral. Só após as prestações serem lançadas é que poderá proceder ao 

pagamento da propina. 

Os valores em vigor são: 1250 euros (estudante nacional), 1900 euros (pais da CPLP) e 

6500 euros (outros países). 

 

Como pode ter acesso ao recibo de pagamento?  

Os recibos referentes ao pagamento de propinas são, automaticamente, 

disponibilizados no Portal Académico, na sua página pessoal, pelo que poderá 

proceder diretamente à sua impressão.  

 

Se não efetuar o pagamento das prestações da propina nas datas previstas para o 

efeito, que penalizações pode ter?  

O pagamento da propina fora dos prazos estabelecidos será acrescido de juro à taxa 

legal, sendo, entretanto, suspensos os atos administrativos, nomeadamente as 

inscrições para exames e a emissão de certidões, entre outros. Será, também, 

limitado o acesso ao Portal Académico.  

 

Como pode ter acesso aos horários do MPA? 

Pode consultar os horários através do portal académico no link 

https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/Paginas/InfoUteisHorarios.aspx 

 

Quando começam as aulas, é obrigatório estar presente? 
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O mestrado tem início em setembro do respetivo ano letivo em que se candidata e é 

obrigatória a presença sem prejuízo do desposto no Regulamento Académico da 

Universidade do Minho (RAUM) sobre regimes especiais de frequência.  

O aluno cujo número de faltas a uma unidade curricular seja superior a 1/3 da respetiva 

carga letiva é considerado sem frequência. 

 

É estudante da UM. Que direitos tem? 

Tem direitos mas também deveres, os quais constam no Regulamento Académico da 

Universidade do Minho (RAUM). Este encontra-se disponível no Portal Académico 

dos SAUM e na página oficial da Escola em Documentos de Referência. 

 

 

 


