AVISO 94/UAA/17
ASSUNTO : Listas Definitivas de Colocação nos Cursos Técnicos Superiores
Profissionais - 2ªFase
Avisam-se os interessados da publicação das listas definitivas de colocação nos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 2ª Fase, a decorrer na Universidade da Madeira
no ano letivo 2017/18, nos cursos:
- Guias da Natureza;
- Redes e Sistemas Informáticos;
- Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas;

Prazo de Matrícula/Inscrição: até 25 de outubro de 2017
Local de Matrícula/Inscrição: preferencialmente na Unidades de Assuntos
Académicos, Piso 0, Campus Universitário da Penteada, no horário 9:30 – 13:00 / 14:00
– 17:00, até ao dia 25/10.
No portal Infoalunos até às 23:59 do dia 25/10.
Ativação da Inscrição:
A matrícula/inscrição só poderá ser concretizada desde que o candidato não tenha
nenhuma dívida em atraso com a UMa, ou tenha aderido ao plano de regularização de
dívidas.
De acordo o artigo 2º do Regulamento de Propinas da Universidade da Madeira, é
obrigatório o pagamento da taxa de inscrição para a sua ativação (€20,00).
Propinas (taxa anual legal de frequência dos ciclos de estudo)
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
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inscrição, não liberta o estudante da obrigatoriedade de pagamento de propina (num
montante variável em função da altura em que é efetuado o pedido).
Propinas (taxa anual legal de frequência dos ciclos de estudo)
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.
Pedido de estatuto especial:
Os alunos que pretendam usufruir de algum estatuto especial, incluindo o de
trabalhador-estudante, deve proceder ao respetivo requerimento no programa
“Infoalunos”, procedendo em conformidade com os regulamentos em vigor na UMa.

Funchal e UMa, 23 de outubro de 2017

O Responsável pela Unidade de Assuntos Académicos
(Gabriel Leça)
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