Declaração
Compromisso de Honra

______________________________________________________________, titular do documento de identificação
(passaporte/carteira de identidade) n.º __________________, com residência em Portugal (indicar apenas se já
tiver residência definida em Portugal) na (Rua/Av.) ______________________________________________,
(número) ______ (andar) ______, em (localidade) ________________________, código postal __________ - _____, e
no Brasil (indicar obrigatoriamente) na (Rua/Av.) ________________________________________________,
(número) ______ (andar) ______, em (localidade) ________________________, código postal ________________,
colocado

no

“Concurso

Especial

–

Estudante

________________________________________________________,

Internacional”
no

ano

letivo

no

ciclo

2018/2019,

de

estudos

tendo

tomado

conhecimento, quer pelo Regulamento de Aplicação do Estatuto de Estudante Internacional da Universidade do
Porto – Aprovado pelo Despacho Reitoral GR.01/04/2014, de 24 de abril, quer na informação de matrículas
disponível na página da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que até à realização da
matrícula tinha que, obrigatoriamente, apresentar/enviar cópia do diploma de conclusão/histórico escolar do
Ensino Médio devidamente autenticados com a Apostila de Haia, compromete-se, sob compromisso de honra, a
apresentar presencialmente os originais dos referidos documentos autenticados, bem como o Passaporte, junto dos
Serviços Académicos da FEUP até ao dia 17/09/2018. Mais declara que tomou conhecimento que, passada esta data
sem a entrega dos documentos, a matrícula/inscrição será oficiosamente anulada, nos termos do artigo 169º do
Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da obrigação do pagamento das prestações de propinas em
dívida à data da anulação oficiosa, por parte do declarante, e do não reembolso, por parte da FEUP, de valores de
propinas ou outras taxas que, entretanto, hajam sido pagos.
Para efeitos de comunicação de anulação oficiosa, bem como de liquidação dos valores de propinas e de outras
taxas que, eventualmente, sejam devidas, prazos e formas de pagamento dos mesmos, indico, para além do e-mail
institucional, o seguinte endereço de correio eletrónico: __________________________________________________,
autorizando, desde já, a FEUP a efetuar as notificações por esta via.

Local e data: ________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________

