
 
 

Mestrado em Gestão de Marketing IPAM Porto 

FAQ Candidaturas 2020-2021 
 

Quem se pode candidatar? 

• Cidadãos nacionais titulares do grau de licenciado ou superior; 

• Cidadãos nacionais, finalistas de licenciatura; 

• Cidadãos estrangeiros, titulares do grau de licenciado ou superior, devidamente 

reconhecido pela DGES – Direção Geral do Ensino Superior. 

 

Como me posso candidatar? 

• Presencialmente: No campus do IPAM Porto, nos dias úteis das 10h às 19h; 

• Por e-mail: admissions.porto@ipam.pt  

 

Qual a documentação necessária? 

• Boletim de Candidatura, facultado pelo IPAM; 

• Formulário de Proteção de Dados Anexo, facultado pelo IPAM; 

• Documento de identificação; 

• Certificado de conclusão de licenciatura; 

• No caso de ser finalista: Print screen, com as notas das disciplinas concluídas até 

ao momento; 

• Currículo; 

• Carta de motivação – Máximo uma página em fonte Trebuchet MS, tamanho 11, 

espaçamento 1.5, dirigida à Direção de curso; 

• No caso de ser bolseiro da DGES: Comprovativo de acesso à bolsa no último ano 

letivo, pode ser retirado no site da DGES; 

• Comprovativo de pagamento de 50€ de Candidatura, não reembolsável. 

• ATENÇÃO: Só são considerados documentos enviados em formato PDF. 

 

Quais os turnos disponíveis? 

• Diurno - Média 4 vezes por semana entre as 8h30 às 13h30; 

• Pós-laboral – Média 3 vezes por semana entre as 19h30 às 23h30. 

mailto:admissions.porto@ipam.pt


 
 

Quais as datas das fases de candidaturas para ingresso em 2020? 

• 1ª Fase – 23 Março a 24 Abril, resultados até 11 Maio. 

• 2ª Fase – 18 Maio a 01 Julho, resultados até 17 Julho (mediante vagas). 

• 3ª Fase - 01 Agosto até 11 Setembro, resultados até 18 Setembro (mediante vagas). 

 

Quais os resultados possíveis da candidatura? 

1. Colocação em vaga interna; 

2. Colocação em disciplinas isoladas; 

3. Transferido para próxima fase (não repete pagamento de candidatura); 

4. Não colocado(a). 

 

Quais as diferenças da colocação em regime de disciplinas isoladas? 

• O regime de disciplinas isoladas permite realizar apenas 36 ECTS no primeiro ano, 

nesse sentido desenhamos um plano recomendado que proporciona a realização do 

Mestrado em dois anos e meio (5 semestres); 

• Permite o acesso à Bolsa de Mérito; 

• Permite o acesso à Bolsa IPAM; 

• Não permite o acesso à bolsa da DGES no primeiro ano; 

• Não permite realização de Erasmus enquanto neste regime; 

• Propinas: Valor total do curso é exatamente igual, as mensalidades são calculadas 

conforme o número de ETCS a que está inscrito por semestre (consultar plano); 

• A nível de aulas, não existe nenhuma diferença. 

 

Tive colocação, até quando tenho de fazer a inscrição? 

R: Para garantir a vaga, tem até 08 dias úteis após a divulgação de resultados para 

efetivar a inscrição. 

 

O que tenho de fazer para efetivar a inscrição? 

R: Preencher e assinar os documentos de admissão facultados pelo IPAM, 

juntamente com o pagamento de 730€ referente aos valores de inscrição. 

 

 

 



 
 

Sou finalista, até quando tenho de entregar o certificado de conclusão de 

licenciatura? 

R: Tem até 31 de Outubro de 2020 para apresentar o certificado, caso contrário 

será cobrado um valor extra de 150€ na renovação da inscrição em 2021. 

 

Fiz a minha graduação no Brasil, qual o procedimento? 

1. Para candidatura, tem de enviar o diploma e histórico da graduação, contendo a 

informação da classificação final na escala de 0 a 10, apostilados de acordo com a 

Convenção de Haia. 
2. Caso tenha colocação, para realizar a matrícula tem de solicitar uma declaração de 

nível de curso e instituição de ensino superior estrageiro, através do formulário em 

baixo indicado, e apresentar a mesma assim que esteja disponível. 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/formulario-naric 
 

Quais as bolsas disponíveis? 

• Bolsas internas não acumuláveis: 

o Bolsa IPAM: Redução de 10% sobre o valor base, disponível dentro da 1ª fase 

de candidatura, mediante seleção de candidatos e vagas disponíveis. Válida 

durante dois anos, através de pagamento por débito direto em conta. 

o Bolsa de Mérito: Atribuída a estudantes que tenham concluído uma 

Licenciatura em Portugal, com classificação final de 16 ou superior. 

Renovada para o segundo ano mediante manutenção da média de 16 

valores. 

• Bolsas externas, acumuláveis com as internas: 

o DGES: Simulador em https://www.dges.gov.pt/simulador/  

 

Qual a língua oficial do curso? 

• Português, contudo existe material de apoio ao estudo em Inglês, daí ser 

importante o domínio base do Inglês. 

 

http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/formulario-naric
https://www.dges.gov.pt/simulador/

