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EDITAL 
Sob proposta da Comissão Científica do Mestrado em Ciência Cognitiva das Faculdades de Ciências, Letras, 
Medicina e Psicologia da Universidade de Lisboa, registado pela Direção-Geral do Ensino Superior com o 
número R/B-Cr 140/2008, procede-se à publicação do Edital relativo à abertura do processo da 2ª fase de 
admissão no ano letivo de 2022/2023 nas condições a seguir indicadas: 

 

Mestrado em Ciência Cognitiva  
Curso de 2022/2023 – 2ª Fase 

1. Número de Vagas 

    Pelo menos 6 vagas (número a determinar de forma mais precisa após término do pagamento das cauções da 
1ª fase, com a adição de eventuais vagas sobrantes) 

2. Requisitos de admissão 

    São admitidos como candidatos à inscrição: 

a) Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal; 

b) Os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado aderente a este 
Processo; 

c) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 
objetivos do grau de licenciado pela Comissão Científica do Mestrado. 

3. Processo de candidatura 

3.1. Para candidatos nacionais, a candidatura é realizada online no portal de candidaturas da FCUL: 
      https://ciencias.ulisboa.pt/pt/candidaturas-mestrados-pos-graduacoes 
3.2. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos: 

a) Certidão de licenciatura ou grau académico equivalente; 
b) Curriculum vitae, com cópias dos documentos a que faz referência; 
c) Carta de candidatura, incluindo a explicitação do domínio científico de interesse e a indicação dos 

objetivos gerais a alcançar na área da ciência cognitiva, integrando mais do que uma das disciplinas 
contribuintes; 

d) Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão; 

4. Critérios de Seleção e Seriação 

4.1. Os candidatos são selecionados através da apreciação dos elementos descritos em 3.2; 

4.2. A Comissão Científica do Programa de Mestrado, ou em quem esta delegue, pode proceder à realização 
de entrevistas; 

4.3. Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de seleção. 
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5. Prazos 

5.1. 2ª Fase de Candidatura: 9 a 19 de agosto de 2022 

5.2. Eventual marcação das entrevistas: 5 de setembro de 2022 

5.3. Entrevistas (se existirem): 6 de setembro de 2022 

5.4. Publicação de resultados: 7 de setembro de 2022 

5.5. Prazo para reclamações: 8 de setembro de 2022 

5.6. Publicação final de resultados: 9 de setembro de 2022 

5.7. Inscrição: a partir de 12 de setembro de 2022 

5.8. Início previsto das aulas: 19 de setembro de 2022 

6. Emolumentos e Propinas 

6.1. Para candidatos nacionais, o emolumento a pagar pela candidatura é de 40 Euros (quarenta euros), não 
havendo lugar à sua devolução caso o candidato seja excluído ou não seja selecionado. 

6.2.  A título indicativo informa-se que o montante da propina em 2021/2022 foi de 1.200,00 euros. A propina 
pode ser paga na totalidade ou em 10 prestações (a primeira de 300 euros foi paga no ato de 
matrícula/inscrição; as restantes foram de 100 euros). 

6.3. A propina será paga através das referências MB fornecidas pelo sistema académico ou nos Serviços 
Financeiros da Faculdade de Ciências (Alameda da Universidade, 1600-548 Lisboa) nos horários previstos 
para o atendimento ao público. 

7. Informação Adicional 

Informações adicionais sobre o programa estão disponíveis em http://www.mest_ciencia_cognitiva.di.fc.ul.pt/  

 

Lisboa, 22  de julho de 2022 
 

   O Presidente da Comissão Científica do curso 
 
 

         Prof. Doutor António Branco 


