2019/UCS/UAA

BOLETIM DE INSCRIÇÃO EM UNIDADES CURRICULARES SINGULARES 20___/___
2º Semestre

1º Semestre
A preencher pela UAA

Data de entrada:___________________

Número da Entrada:_________________

Funcionário:_____________________________

1 - Identificação
Nome completo
BI / CC / outros nº

Emitido por

Data de nascimento (DD/MM/AA)

/

/

val

/

/

Nacionalidade

Identificação Fiscal

Repartição

Filiação
Naturalidade (Dist/RA/Concelho/Freguesia)
Endereço postal para onde deve ser remetida a eventual correspondência

(Código Postal)

-

Telefone

Telemóvel

Endereço de correio electrónico
2 - Indique a sua situação (no presente ano letivo ):
2.1 - É aluno com inscrição neste ano letivo na UMa?

Sim

Não

2.1 - É aluno com prescrição de matrícula?

Não

Se Sim indique:

Sim

Indique o nº
UMa

Outras IES

3 - Indique o curso :

4 - Unidades Curriculares e regime de avaliação em que pretende inscrever-se:
A inscrição em UCS em regime de avaliação está limitada em número de ECTS (60) cumulativamente no mesmo ciclo de estudos.

ECTS

Sujeito a avaliação?
Sim
Não

1
2
3
4
5
6
7
8
1 Total ECTS
Créditos
ECTS
em
inscrições
anteriores
a
partir
de
2018/2019
2

Total 1 + 2

(limite de 60 ECTS)

Declaro que tomei conhecimento do Despacho nº 70/AA/R/2019 a aplicar na Universidade da Madeira e do prazo estipulado
para a inscrição em unidades curriculares singulares do ano letivo 20___/20___, assumindo e responsabilizando-me pelo
pagamento integral dos emolumentos previstos (Inscrição + 5 prestações do emolumento por UC), mesmo em caso de desistência.
Declaro ainda, sob compromisso de honra, que são verdadeiras as afirmações acima prestadas.
Assinatura

Data _____/ _____/ _____

Os dados pessoais submetidos neste formulário são para uso exclusivo da inscrição na Universidade da Madeira.
Estes dados são privados e nunca serão divulgados, no estrito cumprimento da legislação existente sobre a proteção
de dados pessoais. Caso a inscrição não seja aceite, findos os prazos legais de reclamações previstos, e respeitados
os prazos legais para a conservação dos documentos de arquivo, estes dados poderão ser apagados, a pedido
do titular, caso contrário poderão vir a ser utilizados para os fins estritamente necessários às obrigações legais
a que a Universidade se encontra sujeita (relatórios estatísticos, investigação histórica e científica sem qualquer
limitação temporal) desde que devidamente anonimizados por forma a deixarem de constituir-se como dados pessoais.

