
 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA | Rua Diogo Botelho, 1327, 4169-005 Porto - Portugal | T: (+351) 226 196 200 

www.fep.porto.ucp.pt 

 

Concurso de acesso para titulares de licenciatura em Psicologia Pré-Bolonha 

 

Em 2016, são abertas candidaturas à frequência de qualquer uma das áreas de especialização 

do Mestrado em Psicologia e do Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos. 

 

1. Condições de admissão 

Poderão candidatar-se os titulares de licenciatura em Psicologia pré-Bolonha. 

 

2. Critérios de seriação 

Os candidatos serão seriados em função dos seguintes critérios: 

a. Classificação final da Licenciatura 

b. Análise curricular 

c. Entrevista 

 

3. Júri de admissão e seriação 

A admissão e a seriação dos candidatos são asseguradas pela Coordenação de Mestrados da 

FEP-UCP, cabendo ao Diretor da FEP-UCP homologar as respetivas decisões. 

 

4. Divulgação de resultados 

Finda a aplicação dos métodos de seleção e a seriação dos candidatos, será elaborada uma lista 

de admitidos. Os resultados do processo de seriação e ordenação dos candidatos serão 

homologados pela Direção da FEP-UCP e divulgados através de edital. 

 

5. Processos e prazos de candidatura 

A 1ª fase de candidatura ao concurso de acesso a licenciados pré-Bolonha, decorre de 27 de 

junho a 29 de agosto de 2016, para o Mestrado em Psicologia; e de 2 de maio a 8 de setembro 

para o Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, sendo feita 

diretamente na Loja do Candidato do Campus da Foz da Católica.Porto (R. Diogo Botelho, 

1327, 4169-005 Porto) – www.porto.ucp.pt mediante a apresentação de: 

 

 

http://www.porto.ucp.pt/


 
 

 

 Boletim de candidatura devidamente preenchido; 

 Fotocópia do bilhete de identidade, passaporte ou cartão de cidadão, com 

apresentação do original para verificação; 

 Fotocópia de cartão de contribuinte; 

 Cópia do recibo da taxa de candidatura paga na Tesouraria; 

 Uma fotografia tipo passe; 

 Certificado de habilitações, de que deve constar:  

- Classificação final da licenciatura; 

- Classificação obtida nas disciplinas que compõem o plano curricular da 

licenciatura realizada.  

 

O certificado de habilitações deve ser entregue nos Serviços Escolares do Centro Regional do 

Porto da Universidade Católica Portuguesa, ou remetido por correio registado com aviso de 

receção para a morada da Faculdade, até ao último dia da primeira fase de candidatura. 

Os candidatos que não tenham completado o processo de candidatura dentro dos prazos 

previstos, serão excluídos da seriação. Se, entretanto, vierem a preencher esses requisitos, 

poderão candidatar-se na 2ª fase de candidaturas (se esta vier a ocorrer). 

A publicação da lista de admitidos na 1ª fase de candidatura será feita a 1 de setembro para o 

Mestrado em Psicologia; e a 12 de setembro para o Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos. A matrícula e a inscrição decorrem de 5 a 7 de setembro, com data e 

hora marcadas, para o Mestrado em Psicologia; e de 13 a 15 de setembro, com data e hora 

marcadas para o Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

As vagas sobrantes da 1ª fase serão postas novamente a concurso numa 2ª fase de candidatura, 

que só se verificará caso a totalidade das vagas previstas para o regime geral de candidatura não 

forem integralmente ocupadas na 1ª fase. A ocorrer uma 2ª fase de candidatura, os candidatos 

serão informados do número de vagas a concurso através da afixação de um edital nas 

instalações da UCP – Porto. 

A 2ª fase de candidatura decorrerá de 5 a 21 de setembro, nos mesmos moldes e obedecendo 

às mesmas condições da 1ª fase, para o Mestrado em Psicologia; e de 14 a 23 de setembro para 

o Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos.  



 
 

 

A publicação da lista de admitidos na 2ª fase de candidatura será feita a 22 de setembro para o 

Mestrado em Psicologia; e a 26 de setembro para o Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos. A matrícula e a inscrição decorrem no dia 23 setembro para o 

Mestrado em Psicologia; e nos dias 28 e 29 de setembro, com data e hora marcadas para o 

Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

Para as vagas sobrantes, da 1ª e 2ª fase, caso se verifiquem, será aberta uma 3ª fase, a decorrer 

de 3 de outubro de 2016 a 20 de janeiro de 2017. 

A seriação dos candidatos admitidos, será publicada a 24 de janeiro de 2017, com matrículas a 

25 e 26 de janeiro de 2017. 

 

6. Regime de frequência 

 Os candidatos admitidos aos Mestrados deverão solicitar ao Conselho Científico da 

FEP-UCP a creditação da formação anterior, pela qual serão atribuídos ECTS em função do 

plano curricular da licenciatura de que são titulares. Os ECTS serão atribuídos atendendo ao 

número de anos de formação e às horas de estágio curricular realizadas. 

 A realização da dissertação/trabalho de projeto correspondem a 26 ECTS. 

 O trabalho de projeto só poderá ser realizado pelos licenciados “Pré-Bolonha” que 

apresentem pelo menos 5 anos de experiência profissional na área da Psicologia. 

 Para completar os 120 ECTS exigidos para a obtenção do grau, os licenciados “pré-

Bolonha” admitidos aos Mestrados em Psicologia deverão frequentar e obter aprovação em 

unidades curriculares previstas no currículo do curso. Para tal deverão elaborar um plano 

aprovado pelo coordenador de curso, que poderá incluir a realização de horas de estágio. 

 

7. Dúvidas de aplicação do regime 

Quaisquer dúvidas suscitadas na aplicação deste Regime de Candidatura de Admissão deverão 

ser submetidas a despacho da Direção da Faculdade de Educação e Psicologia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Informações 

 

 Loja do Candidato do Campus da Foz da Católica.Porto 

Rua Diogo Botelho, 1327 

4169-005 Porto 

 www.porto.ucp.pt/fep 

 Serviços Académicos: 

Geral candidaturas - 800 105 632 (número gratuito) 

Mestrado em Psicologia - Vítor Ventura (vventura@porto.ucp.pt / 22 619 62 00 - ext. 310) 

Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos – Dora Bastos 

(dbastos@porto.ucp.pt / 226 196 206) 

http://www.porto.ucp.pt/fep
mailto:vventura@porto.ucp.pt
mailto:dbastos@porto.ucp.pt

