
Regulamento para atribuição de bolsas de mérito e outros apoios aos estudantes das 
licenciaturas da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa 

1. O presente regulamento aplica-se às licenciaturas em Som e Imagem e em Arte, Conservação e 
Restauro, da Escola das Artes 

2. Bolsas de mérito atribuídas a novos estudantes  

2.1. As bolsas de mérito atribuídas consistem na isenção total (100%) ou parcial (50%) de 
pagamento de propinas, durante o 1º ano das Licenciaturas, até o limite máximo de inscrição 
em 30 ECTS por semestre. 

2.2. Na 1ª fase de candidaturas, são atribuídas bolsas de mérito aos candidatos pelo Contingente 
Geral de Acesso com melhor nota de candidatura e de acordo com o disposto nos seguintes 
pontos 4 e 5, independentemente da Licenciatura a que concorrem. 

2.3. Nas fases seguintes, são atribuídas bolsas de mérito aos candidatos pelo Contingente Geral de 
Acesso com melhor nota de candidatura e de acordo com o disposto nos seguintes pontos 4 e 
5, caso o plafond não tenha sido esgotado, nas fases anteriores. 

2.4. São elegíveis para uma bolsa de mérito de 100% os candidatos com uma nota de candidatura 
igual ou superior a 170 pontos (numa escala de 0 a 200).  

2.5. São elegíveis para uma bolsa de mérito de 50% os candidatos com uma nota de candidatura 
igual ou superior a 160 pontos e inferior a 170 pontos (numa escala de 0 a 200).  

2.6. O número máximo de bolsas de mérito atribuíveis anualmente é o equivalente a 10 bolsas de 
mérito de 100%, para a licenciatura em Som e Imagem, e o equivalente a 1 bolsa de mérito a 
100%, para a licenciatura em Arte, Conservação e Restauro. 

3. Bolsas por mérito no desempenho escolar ao longo da frequência do curso 

3.1. As condições de atribuição de bolsas de mérito a estudantes que frequentam os cursos 
abrangidos pelo presente regulamento serão definidas oportunamente. 

4. Bolsas sociais e outros benefícios escolares 

Os estudantes da Escola das Artes podem candidatar-se às diferentes Bolsas Sociais:  

4.1. Bolsas Sociais Talentos  

Consistem num apoio complementar, a fundo perdido, a alunos/candidatos que sejam considerados 
carenciados e se candidatem a Apoios Sociais da Católica (vide 4.2) até ao primeiro dia útil de setembro.  

Valor total de Bolsas Sociais Talentos para a Escola das Artes, para 2013-14, 30.000€ 

4.2. Apoios Sociais da Católica (AS)  

Atribuição anual. O Apoio Social da Católica consiste numa redução do valor da propina e está sujeito a 
ressarcimento sem juros, após suspensão ou conclusão do curso. Tem caráter complementar à BDGES 
(vide 4.3) 
A atribuição de AS está regulada no Guia de Atribuição de Apoios Sociais da Católica Porto 
(www.porto.ucp.pt/ee) 

4.3. Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior (BDGES)  
Atribuição anual. Destinadas a todos os estudantes do Ensino Superior não Público, europeus ou 
brasileiros, considerados economicamente carenciados de acordo com os critérios definidos pelo 
Ministério da Educação e Ciência (www.dges.mctes.pt). 
É suportada integralmente pelo Estado e a fundo perdido. A atribuição de BDGES encontra-se regulada 
em Despacho do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.  
Os alunos da Católica Porto terão o acompanhamento devido do seu processo de candidatura às BDGES 
no Serviço de Estudantes e Empregabilidade 
 

http://www.porto.ucp.pt/ee
http://www.dges.mctes.pt/


4.4. Podem ser analisadas condições de pagamento especiais pelo Serviço de Estudantes e 
Empregabilidade. 

4.5. A Universidade Católica Portuguesa contempla ainda a atribuição de benefícios escolares a 
colaboradores da UCP e seus familiares, bem como a membros de um mesmo agregado 
familiar. A atribuição destes benefícios faz-se mediante entrega de requerimento à Presidência 
do Centro Regional do Porto e por despacho desta, estando as condições de atribuição destes 
apoios definidas em regulamento próprio. 

 

Porto, 11 de junho de 2013 


