AVISO 18/UAA/17
ASSUNTO: Lista de colocação no Concurso Especial de Acesso e Ingresso
para o Estudante Internacional - 1.ª FASE
2017/18
Avisam-se os interessados da publicação da lista de colocação no Concurso
Especial de Acesso e Ingresso para o Estudante Internacional (1.ª fase), para o ano
letivo 2017/18.
Prazo de Matrículas: Até 24 de março de 2017
De acordo com o artigo 2.º do Regulamento de propina da UMa, é obrigatório
o pagamento da taxa (20,00 EUR) para a ativação da inscrição até à data limite
indicada, ficando bloqueado o pagamento e sujeito à anulação da inscrição a partir
daí. As restantes referências só ficarão disponíveis no mínimo 24 horas depois do
pagamento da taxa de inscrição.
Taxa anual legal de frequência (designada por propina): Ao realizar e ativar a
matrícula/inscrição, o aluno está a aceitar e a concordar com as condições de
frequência do curso em que entrou e com os regulamentos em vigor na UMa,
incluindo o pagamento obrigatório da propina. Uma eventual desistência, após o
período de inscrição, não liberta o estudante da obrigatoriedade de pagamento de
propina (num montante variável em função da altura em que é efetuado o pedido).
Os regulamentos estão disponíveis no endereço http://uaa.uma.pt. Pedimos a leitura
atenta. Aqui também encontra informações sobre cada curso.
Creditação de Formação: Os alunos que pretendam pedir creditação de
formação anterior devem fazê-lo no ato de matrícula/inscrição de acordo com as
normas estabelecidas no “Regulamento de Creditação de Formação da Universidade
da Madeira” e através do programa “Infoalunos”, menú “Creditações” – Sub-Menú
“Novo processo”.
Mais Informações: Gabinete de Apoio ao Estudante, Campus Universitário da
Penteada; Tel.: 291705270 / e-mail: apoio.estudante@mail.uma.pt
Funchal e UMa, 14 de março de 2017
O Responsável pela Unidade de Assuntos Académicos
(Gabriel Leça)
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