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ANO LETIVO DE _________-_________ 

BOLETIM DE CANDIDATURA A FREQUÊNCIA AVULSA DE UNIDADES CURRICULARES NO CURSO DE 
 

 LICENCIATURA  MESTRADO EM _______________________________________ 

Nome (em maiúsculas) ___________________________________________________________________, filho(a) de 

_______________________________________________________________________________, e de 

___________________________ _______________________________, portador(a) do documento de identificação 

________________ (tipo) com o n.º ___________________, emitido em ___ / ___ / _____, e contribuinte fiscal n.º 

__________________, com residência em (em maiúsculas) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___, distrito de _____________, código postal __________ - ______ ________________ (telemóvel 

___________________; e-mail: __________________________________), 

vem requerer a frequência das seguintes unidades curriculares: 

Unidade Curricular Ano ECTS Avaliação (a) 
(Sim/Não) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total  __________ ECTS 
 
Para o efeito, instrui o seu processo com os seguintes documentos: 

 Exposição de motivos (obrigatório)  Certificado de habilitações literárias (b) 
 Curriculum Vitae  Procuração, se aplicável  
 Fotocópia do doc. de identificação (não obrigatório)  Atestado Médico: robustez física e psíquica 
 Fotocópia cartão contribuinte fiscal (não obrigatório  Declaração interna sobre regime de frequência avulsa  

 

Mais declara: 
-ter conhecimento do regulamento da frequência avulsa de UCs disponível no site e Inforestudante; 
- N.º de ECTS a que esteve anteriormente inscrito em regime de frequência avulsa no curso identificado 1 

(1) Ano letivo de: 20__ /20___: ___ ECTS  (2) Ano letivo de: 20__ /20___: ___ ECTS; 

(3) Ano letivo de: 20__ /20___: ___ ECTS  (4) Ano letivo de: 20__ /20___: ___ ECTS 
 

_ _ _  / _ _ _ / _ _ _ , Assinatura (igual à do doc id.) _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(a) Informação de preenchimento obrigatório, sob pena de o pedido não ser considerado, por ser necessário para efeitos de certificação. 
(b) Aquando da inscrição tem de ser entregue original ou fotocópia autenticada do original do certificado de habilitações literárias. 

                                                 
1 Apenas a partir de 2017-2018 inclusive; indicar o n.º total de ECTS a que esteve inscrito, com e sem aproveitamento. 
 

Registo de entrada na Secretaria 

 
N. ____________/20____-____ 

(data e assinatura) 
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Informação obrigatória da Secretaria 

N.º total de ECTS a que o estudante esteve inscrito anteriormente2:  ____ ECTS (a) 

N.º total de ECTS a que o estudante pretende inscrever-se: ____ ECTS (b) 

N.º total ECTS acumulados no curso: ____ ECTS (a+b) 

O/a estudante  excede o limite máximo legal de ECTS, pelo que o processo é enviado para a Secretária-geral. 

             não excede o limite máximo legal de ECTS, pelo que o processo é enviado para a Coordenação do Curso. 

Outra informação:        

(data e assinatura) 

 

 Parecer da Coordenação do Curso                                                              Informação da Secretária-geral 

 

 

 

 

(data e assinatura) 

 
Despacho do Reitor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data e assinatura) 

 
Observação: em caso de deferimento deve ser entregue ao candidato o horário das UCs cuja frequência avulsa foi autorizada. 
 
O candidato: Tomei conhecimento. 
 
 
 
 
 

 
 (data e assinatura) 

 

                                                 
2 Independentemente de ter tido ou não aproveitamento. 
 


