


 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

REITORIA 

 

PROPOSTA DE PROPINA PARA O CURSO DE DOUTORAMENTO EM 

TEORIA POLÍTICA, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIREITOS HUMANOS  

PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

 

Competindo ao Conselho Geral da Universidade dos Açores, nos termos do previsto na alínea i) 

do n.º 2 do artigo 74.º dos Estatutos da Universidade dos Açores, a fixação do valor das propinas 

devidas pelos estudantes, sob proposta do Reitor; 

Considerando que a Universidade dos Açores estabeleceu recentemente uma parceria com a 

Universidade de Évora tendo em vista a oferta em associação de um programa de doutoramento 

em Teoria Política, Relações Internacionais e Direitos Humanos; 

Considerando que o referido programa conjunto foi recentemente acreditado pela A3ES e 

registado pela DGES;  

Considerando que a Universidade de Évora pretende oferecer o referido curso no segundo 

semestre do corrente ano letivo, com início em fevereiro próximo; 

Considerando ser do interesse da Universidade dos Açores disponibilizar também vagas neste 

ano letivo; 

Considerando que este curso já vem sendo oferecido pela Universidade de Évora e que a propina 

em vigor naquela instituição é de €1500 (mil e quinhentos euros) para candidatos com 

nacionalidade de países da União Europeia e de €2500 (dois mil e quinhentos euros) para 

candidatos internacionais (sem nacionalidade de países da União Europeia). 

Assim, propõe-se a fixação da propina do curso de doutoramento em Teoria Política, Relações 

Internacionais e Direitos Humanos para o ano letivo 2022-2023 em €1500 (mil e quinhentos 

euros) para candidatos com nacionalidade de países da União Europeia e de €2500 (dois mil e 

quinhentos euros) para candidatos internacionais (sem nacionalidade de países da União 

Europeia). 

Termos em que solicito, ao Conselho Geral, se digne deliberar sobre a presente proposta nos 

termos estatutários. 
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