
 

 

Comunicado 

 

1. Todos os cursos e / ou ciclos de estudos conferentes ou 

conducentes a graus académicos (licenciado, mestre ou doutor) da 

Universidade Fernando Pessoa (UFP) são leccionados somente no 

seu campus do Porto ou na sua unidade de Ponte de Lima;  

2. A UFP não oferece qualquer das suas formações em nenhum outro 

país, senão Portugal;  

3. A crescente procura da UFP por estudantes europeus e 

internacionais é monitorada, em primeira instância, pelo Gabinete 

de Relações Internacionais (gri@ufp.edu.pt) e, em segunda 

instância, pelo Gabinete de Ingresso (ingresso@ufp.edu.pt);  

4. O facto de a UFP trabalhar com algumas agências de recrutamento 

de estudantes, não a vincula a quaisquer informações 

administrativas ou académicas por elas veiculadas;   

5. A UFP apenas se responsabiliza pelas informações divulgadas no 

seu sítio web ou transmitidas pelos seus serviços;  

6. Assim, aconselha-se que todos os candidatos à UFP que sejam, 

eventualmente, contactados por pessoas ou entidades, que se 

apresentem como representantes da Universidade, que entrem em 

contacto com o Gabinete de Relações Internacionais ou com o 

Gabinete de Ingresso; 

7. A UFP não tem nenhum representante oficial fora de Portugal e os 

protocolos de cooperação académica que possa ter assinado, ou 
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que possa vir a assinar, com qualquer entidade não transformam 

essa entidade em sua representante;  

8. As informações sobre a existência de protocolos com a UFP, 

veiculadas online (websites, social media, anúncios, etc.) ou por 

contacto pessoal, devem ser sempre conferidas e /ou validadas 

junto dos organismos da Universidade em cima indicados;  

9. A UFP não poderá vir a ser responsabilizada por actuações que lhe 

são alheias e que não tenham sido previamente confirmadas pelos 

seus órgãos.  

10. Todas as informações referentes aos diferentes ciclos de 

estudos oferecidos pela UFP, bem como às modalidades e 

requisitos de ingresso e taxas académicas e administrativas, 

podem, e devem, ser consultadas 

emhttp://www.ufp.pt/ensino/informacao-sobre-candidaturas  

 

Gabinete de Relações Internacionais da UFP  

Porto, 1 de Agosto de 2016  
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