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Nome*: _____________________________________________________________________________________________ 

 n.º aluno: ________________, endereço correio eletrónico:___________________________ 

____________________________________________________________________, vem solicitar a certificação no curso de  

especialização/mestrado/doutoramento:___________________________________________________________________ 

Certificado de Conclusão do Curso Não Conferente de Grau 
 

20,00€ Discriminado 

Português    
 

Inglês    
  

Sim   Não               

Certificado de Conclusão de Grau (1) (2) (3) 
 

20,00 € Discriminado 

Português    
 

Inglês    
  

Sim   Não               

Certidão de Registo (Emitido pela UL) (1) (2) 
 

38,00 € Mestrado   

Português    
 

Inglês    
  

Doutoramento               

Carta de Curso (Emitido pela UL) (2) (3)  
   

125,00 € Mestrado   

Português    Inglês    Latim   
 

175,00 € Doutoramento         

Certificado de Obtenção do Titulo de Agregado 
  

20,00 €   
   

Português    
 

Inglês    
  

  
   

            

       
 

     

(1) Obrigatoriedade de pedir a certidão de registo para que seja emitida a certidão de conclusão; 

(2) Enviar em anexo cópia do Passaporte (aplicável a estudantes internacionais) comprovativo de pagamento. A certidão passa a ser emitida com 
base nos dados pessoais facultados na presente minuta, nomeadamente o n.º de cartão de CC e data de validade; 

(3) A emissão da carta de curso requer o pedido prévio do certificado de conclusão do grau de mestrado bem como da certidão de registo; 

* Caso tenha efetuado alteração de nome em virtude de casamento, divórcio ou outra situação e pretenda a emissão da certificação solicitada com o 
nome atual assinale a opção sim _______ou não _______. 

Em caso de alteração deve anexar a declaração do registo de casamento, divórcio ou outra situação. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO         

A partir do dia 25 de maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD] começou a produzir efeitos. Neste sentido, o Instituto de 
Formação Avançada (IFA) informa que o cuidado com o tratamento e privacidade dos dados pessoais obedecerá ao disposto naquele normativo.   
Deste modo, para continuar a receber as nossas comunicações relacionadas com todos os atos académicos e divulgação institucional, após cessar o 
vínculo de estudante, deverá manifestar o seu consentimento expresso. 
Autorizo o envio de mensagens de correio eletrónico, provenientes da FMUL, para o meu endereço eletrónico (indicar endereço), sobre a oferta 
formativa da FMUL e outras atividades de interesse académico e científico. 
Sim: Endereço de correio eletrónico:  
Não:    
Lisboa________de,_______________    Assinatura: _______________________________ 

 

NOTA: A emissão da certificação dos cursos pré-bolonha pode ultrapassar os 30 dias seguidos. 

A emissão da certificação dos cursos pós-bolonha é efetuada num período de 15 dias uteis, sempre que possível será 

emitido num prazo inferior. 
Preenchimento pelos serviços 

Data de entrada:_____/____/_____ recebido por:________________________________  

Dado seguimento administrativo apos verificação a _____/______/______. Certificado enviado ao aluno em_______/______/_______/ 
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