-

-=--::=ãí)í:

UNIVERSIDADE da MADEIRA

AV|SO LO6/UAA/Le
ASSUNTO: Lista definitiva

de coloôacão no Curso Técnico Superior

Profissional em Asricultura Biológica
3q FASE
2OL9l2O2O
Avisam-se os interessados da publicação da lista definitiva de colocação da 3e fase no
Curso Técnico Superior Profissional em Agricultura Biológica, a decorrer na Universidade da
Madeira, no ano letivo 20t9/20.
Prazo e local de matrícula: Até 13 de novembro, na Unidade de Assuntos
Académicos, piso 0, Campus Universitário da Penteada
Ativação da lnscrição: A matrícula/inscrição só poderá ser concretizada desde que o

candidato não tenha nenhuma dívida em atraso com a UMa, ou, tendo dívida, tenha aderido
ao plano de regularização de dívidas.
De acordo o artigo 2e 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 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.
Mais informações:
Gabinete de Apoio ao Estudante, Campus Universitário da Penteada, piso 0
Te l. : ( +3 5 L ) 29 L7 0527 O / e-mail: a po i o. estu d a nte @ m a i l. u m a. pt
Funchal e UMa, 11 de novembro de 2019
O Responsável pela Uni

untos Académicos
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Unidade de Assuntos Académicos

CURSO TECNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
2019t2020

Agricultura Biológica
Lista Definitiva
NS

Resultado final

Nome do Candidato

1

Pedro Miquel GonÇalves Pombo

Colocado

2

Sílvia Maria Machado da Silva

Colocada

3

Edmilson Escrivão João Taero

Colocado
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