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CERTIFICAÇÃO
[OUTR AS]

Nome*

N.º aluno    Email

vem solicitar a certificação no Curso de Especialização / Mestrado / Doutoramento:

 

Certificado de aptidão   10 €

Certificado de matrícula (I)   10 €

Certificado de inscrição (I)   10 €

Certificado de aproveitamento, de frequência ou de exame (inclui o regime livre)   10 €

Certificado de conduta académica   10 €

Certificado de narrativa ou teor   10 €

Certificado de cargas horárias e conteúdos programáticos por unidade curricular, trabalho ou estágio 7.5€

Candidatura em regime de reingresso   100 €

Melhorias, por unidade curricular   15 €

Revisão de prova   15 €

(I) Isenções: Sem prejuízo de outros eventuais casos protegidos pela lei, ficam isentos de pagamento de emolumentos: A emissão de certi-
ficados de aptidão, de matrícula, de inscrições, de frequência ou de exame de conduta académica destinados exclusivamente para fins de 
IRS, ADSE, segurança social, prestações familiares, militares, passes sociais e bolsas de estudo;

NOTA: 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;

Declaro que autorizo que todas as comunicações e notificações, no âmbito deste pedido, sejam efetuadas através de correio eletrónico.

Sim              Não

* Caso tenha efetuado alteração de nome em virtude de casamento, divórcio ou outra situação e pretenda a emissão da certificação so-
licitada 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.

Lisboa, Assinatura

Preenchimento pelos serviços

Data de entrada   Recebido por   

Dado seguimento administrativo apos verificação a   Certificado enviado ao aluno em 

https://www.medicina.ulisboa.pt/
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