BOLETIM DE CANDIDATURA
Estudante Internacional
(Mudança de par instituição/curso - portaria n.º 181-D 2015 de 19 junho,
com as alterações subsequentes, Art. 12.º, n.º 4)

ANO LETIVO 20

N.º CANDIDATURA

/ 20

(ASSINALE COM UM X)

1. CURSO OU CURSOS A QUE SE CANDIDATA
Cursos de 1º ciclo

Comunicação Empresarial

Design de Comunicação

Jornalismo

Gestão

Empreendedorismo

Gestão de Recursos Humanos

Informática
ramo: Desenvolvimento de Software
Informática
ramo: Sistemas de Informação Empresariais

Multimédia

Psicologia
Serviço Social

2. DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

NACIONALIDADE

Local de emissão ____________________________________ data de emissão

CONTRIBUINTE Nº

DATA DE NASCIMENTO

MORADA
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
TELEF.

TELEM.

E-mail

3. NÚMERO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS ANTERIORES
4. CURSO OU CURSOS QUE FREQUENTOU NO ISMT
(apenas para os regimes de reingresso ou mudança de par instituição/curso)

Curso:________________________________________________________________________________________________ n.º de aluno:________________________

5. DOCUMENTOS A ENTREGAR

1. Fotocópia do Passaporte, Bilhete de Identificação estrangeiro ou Autorização de Residência

£

2. Documento comprovativo de matrícula em estabelecimento e curso de ensino superior
estranjeiro

£

3. Declaração de que o curso é definido como superior pela legislação do país em causa

£

4. Certidão discriminada da(s) unidade(s) curricular(es) realizada(s) no(s) curso(s) de
ensino superior e respetivas classificações (caso seja solicitada a creditação)

£

5. Programas das unidades curriculares realizadas, cargas horárias e ECTS, devidamente
autenticados pela instituição de origem (caso seja solicitada a creditação)

£

6. Plano de estudos devidamente autenticado pela instituição de origem

£

7. Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário estrangeiro, discriminando as
classificações obtidas nas várias disciplinas com a classificação da(s) disciplina(s) de um
curso de ensino secundário correspondente à(s) referida(s) prova(s) específica(s) de acesso
ao ensino superior do curso de 1.º Ciclo que se pretende candidatar
No caso do Brasil (ENEm ou vestibular)

£

Coimbra,

de

O(A) Candidato(a)

de 20

A Secretaria

Nota: No âmbito da presente candidatura, será efetuado o pagamento de uma taxa de candidatura de acordo com os valores
definidos e não há lugar a reembolsos de pagamentos efetuados.

