Secção de Pós Graduação
Recebido por _________
Data ___/___/____

BOLETIM DE MATRÍCULA/INSCRIÇÃO no Ano letivo de _____/_____
Curso de _______________________________________________
Nº de Estudante _______________ Ano Curricular da Inscrição ________
Inscrição: |_| Tempo parcial

|_| Tempo integral

Nome ________________________________________________________________________
Filho(a) de ____________________________________________________________________
e de _________________________________________________________________________
B. de identidade/Cartão de cidadão |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Arq. de Identificação: _____________
Data de Nascimento ____/____/_______ Estado Civil ____________________
Naturalidade (freguesia) _______________________(concelho) ________________________
Distrito _____________________________________
Nacionalidade _____________________ Contribuinte nº |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Morada em tempo de aulas _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Freguesia da morada _________________________________
Código Postal |_|_|_|_| - |_|_|_|

Localidade ______________________________________

Morada oficial _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Freguesia da morada _________________________________
Código Postal |_|_|_|_| - |_|_|_|

Localidade ______________________________________

Telef. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telem. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail ___________________________
País de residência permanente ________________________ Deslocado (Sim/Não) __________
Escrever as unidades curriculares a que se inscreve:
Código
Disciplinas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inscrição pela 1ª vez no curso/ciclo: |_| Sim

|_| Não

Frequenta em simultâneo outros cursos de ensino superior na UPorto? |_| Sim

|_| Não

Habilitações anteriores ao curso atual:
Ensino secundário ou equivalente:
Estabelecimento _______________________________________________________________
País de habilitação ___________________________ Ano de conclusão ____________________
Tipo de estabelecimento frequentado: |_| Público

|_| Privado

|_| Ambos

Grau académico (Licenciatura / Mestrado)
_____________________
Estabelecimento _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Curso ________________________________________________________________________
País de habilitação ___________________________ Ano de conclusão ____________________
Tipo de estabelecimento frequentado: |_| Público

|_| Privado

|_| Ambos

Se é estudante de doutoramento
Nome do Orientador ____________________________________________________________
Nome do Co-Orientador _________________________________________________________
Título da Tese (Provisório/Definitiva)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Autorizo que todas as comunicações oficiais sejam efetuadas para o endereço de
E-mail __________________________________________________
Vacina do Tétano na data de ___/___/____ (Só para alunos pela 1ª. Vez) ________________________

Sim, autorizo a divulgação dos meus dados pessoais
Não, não autorizo a divulgação dos meus dados pessoais
Observações: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ____/____/____

___________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

Nota: Tem legitimidade para efectuar a matrícula/inscrição:

O estudante;

O seu procurador bastante;

Sendo o estudante menor, a pessoa que demonstre exercer o poder paternal ou tutelar

Nº de pessoas do Agregado Familiar: _____
Nível de escolaridade mais elevado completo dos pais:
Pai __________________________________________________________________________
Mãe _________________________________________________________________________
Opções:
a) Não sabe ler nem escrever
b) Sabe ler sem possuir o 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe)
c) Ensino Básico 1º ciclo - 4º ano de escolaridade (antiga 4ª classe)
d) Ensino Básico 2º ciclo - 6º ano de escolaridade (antigo 2º ano liceal ou ciclo preparatório)
e) Ensino Básico 3º ciclo - 9º ano de escolaridade (antigo 5º ano liceal ou ensino técnico)
f) Ensino Secundário - 12º ano de escolaridade ou equivalente
g) Ensino Pós-secundário - Curso de Especialização Tecnológica
h) Ensino médio
i) Ensino pós-secundário – curso de especialização tecnológica
j) Ensino superior - Bacharelato
l) Ensino superior - Licenciatura
m) Ensino pós-graduado - Mestrado
n) Ensino pós-graduado – Doutoramento
o) Não disponível

Condição perante o trabalho e a situação na profissão/ocupação (estudante/pais):
Pai __________________________________________________________________________
Mãe _________________________________________________________________________
Próprio ________________________________________________________________________________________
Opções:
a) Trabalha por conta de outrem
b) Trabalha por conta própria como empregador
c) Trabalha por conta própria como isolado
d) Trabalhador familiar não remunerado
e) Reformado/a
f) Desempregado/a
g) Doméstico/a
h) Alunos, estudante
i) Outra situação
j) Não disponível

Profissão atual (ou anterior, em caso de reforma ou desemprego):
Pai __________________________________________________________________________
Mãe____________________________________________________________________________________________
Próprio ________________________________________________________________________________________
Opções:
a) Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos
b) Especialistas das atividades intelectuais e científicas
c) Técnicos e profissões de nível intermédio
d) Pessoal administrativo
e) Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores
f) Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
g) Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
h) Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
i) Trabalhadores não qualificados
j) Profissões das Forças Armadas
l) Outra situação
m) Não disponível

(Dados solicitados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para informação estatística)

