Aluno n.º _________

CURSO DE MESTRADO
Pedido de Creditações

DESPACHO
Homologo a deliberação da Comissão de Creditação.

Exmo. Senhor
O Presidente do Conselho Científico (*)

Presidente do Conselho Científico do
Instituto de Educação da

______/____/______
(*) Por delegação de competências do Conselho Científico Deliberação n.º 478/2018,
publicada no DR, 2.ª série, N.º 73 de 13 de abril de 2018.

Universidade de Lisboa

Nome _______________________________________________, portador(a) do B.I./C.C. n.º _______________________,
válido até _____/_____/_____, residente em_______________________________________________________________,
Código Postal ___________ - _______ ______________________, telefone/telemóvel n.º _________________________,
e-mail ________________________________________________, aluno(a) do Curso de ___________________________
______________________________________________, na área de especialidade de _______________________
______________________, vem solicitar a creditação das seguintes unidades curriculares, ao abrigo da Deliberação
nº 1298/2016, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa:
U.C. a que pede creditação

ECTS

U.C. realizada anteriormente e que serve(m) de base ao pedido

ECTS

* De acordo com a Deliberação nº 1300/2015 do Instituto de Educação, de 26.06.2015, são fixados os seguintes emolumentos devidos pelos pedidos de creditação
de unidades curriculares: Creditação de Conhecimentos e Competências Académicas (até 6 ECTS) – 40,00€; por cada crédito requerido (além dos 6) – 5,00€.
Excetuam-se os pedidos de creditação por motivo de reingresso e os pedidos de creditação de unidades curriculares anteriormente realizadas na FPCE/UL e IE/UL.

Declaro que autorizo receber as comunicações/notificações do Instituto de Educação, através de correio eletrónico.

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em _____ de _______________ de 201___.
____________________________________________
Anexos:

(Assinatura)

Certidão Conclusão do Grau;
Certidão de Aprovação de Unidades Curriculares;
Conteúdos Programáticos das Disciplinas, bibliografia e carga horária devidamente autenticados;

Instituto de Educação
Universidade de Lisboa ENTRADA
Data ____ /____/ 201___

Plano de Estudos publicado no Diário da República

N.º __________ Proc.º __________
Nota: No caso de ter sido aluno do IE é dispensado da apresentação dos documentos
Recebido e conferido: _____________________
______/______/________

