
 

 

Processo de candidatura e matrícula 

O processo de candidatura desenvolve-se em duas fases. 

Numa primeira fase os candidatos IPP apresentam a sua pré-candidatura na ESS 

aos Serviços Académicos, em suporte eletrónico. 

Numa segunda fase, os candidatos pré-selecionados apresentam a sua pré-

inscrição na UVIGO. Após o término deste processo, será emitida uma listagem 

provisória dos estudantes admitidos ao DBA, seguido de um período de 

eventuais reclamações. Finalmente, os candidatos admitidos de forma definitiva 

devem proceder à matrícula na UVIGO sendo, a partir dessa data, alunos do 

DBA. 

Documentos e formalização da candidatura à pré-seleção 

Enviar para o e-mail do Serviço de Gestão Académica para o Ensino Pós-

Graduado (pos.graduado@ess.ipp.pt) os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae do candidato com os certificados que comprovem a 

posse do número mínimo de ECTS necessários à candidatura; 

b) Carta com declaração de interesse, incluindo o tema de dissertação 

provisório, orientador e descrição sumária do plano de trabalho em 

Português e Inglês (máximo 1000 caracteres). 

Caso sejam pré-selecionados poderão ser necessários outros documentos para 

efeitos da pré-inscrição na UVIGO. Adicionalmente o plano de trabalhos terá, 

também, de ser redigido em castelhano. 
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Requisitos de acesso 

1. Mestres em Bioquímica em Saúde (qualquer ramo), pelo IPP; 

2. Ser detentor de licenciatura ou equivalente legal e de um mestrado que 

totalizem, no seu conjunto, um mínimo de 300 ECTS; 

3. Poderão, ainda, aceder os candidatos que se encontrem em alguma das 

seguintes situações: 

a. Ser detentor de um título de Ensino Superior de um país integrante 

do Espaço Europeu de Educação Superior, que habilite ao acesso 

do mestrado de acordo com artigo 16º do real decreto 1393/2007 

(legislação espanhola) e obter um mínimo de 300 ECTS no conjunto 

de estudos de ensino superior, dos quais 60 ECTS devem ter sido 

obtidos em programa de nível de mestrado; 

b. Cumprimento de outros requisitos específicos de acesso aos 

programas doutorais da UVIGO. 

Critérios de Seleção 

1. Curriculum Vitae do candidato, tendo em conta o mestrado de acesso e 

formação prévia (85%); 

2. Carta com declaração de interesse sobre o DBA, com exposição da 

motivação do candidato sobre a escolha deste programa doutoral e 

respetiva linha de investigação de interesse (15%); 

3. Opcionalmente, podem ser realizadas entrevistas pessoais 

(presencialmente ou por correio eletrónico). 

 
Informações  

 
 
 

 
Ciências Químicas e das Biomoléculas 

Escola Superior Saúde (ESS) 

Instituto Politécnico do Porto 

E-mail: dba@ess.ipp.pt 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
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