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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
ENROLMENT FORM 

S-1: Identificação do/a estudante Details of the student

Caso tenha alterado os seus dados pessoais desde o ato da matrícula, queira por favor anexar o formulário de 
alteração de dados devidamente preenchido  
In case your personal information has changed since registration, kindly attach the contact information form duly filled out and submit both forms to 
the respective services (Serviços de Gestão do Ensino) 

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number 

E-mail(1)
Email address 

@iscte-iul.pt 

(1) A consulta regular do e-mail institucional é da responsabilidade do estudante The regular 
consultation of the institutional email is the student’s responsibility

S-2: Dados da inscrição Enrolment details

Grau Degree 
     Licenciatura 
Bachelor programme 

     Mestrado 
Master programme 

     Mest. integrado 
Integrated Master 

     Pós-graduação 
Post-Graduate course 

     Programa doutoral 
Doctoral programme 

     Curso de especialização 
Specialisation course 

     Curso de verão 
Summer course 

     Seminário de especialização 
Specialisation seminar 

     Curso conjunto 
Joint course 

Curso 
Programme 

Especialização em 
Specialisation in 

Ano letivo 
Academic year 

Ano 
Year 

Turma 
Class 

Inscrição nas unidades curriculares (UC) Enrolment in the curricular units (UC) 

Código Code Nome da UC Name of the UC Código Code Nome da UC Name of the UC 

S-4: Situação do/a estudante Student status

 Erasmus 
Erasmus 

     Dirigente associativo 
Associative leader 

     Portador de deficiência 
Disabled person

     Atleta de alta competição/ atleta do ISCTE-
IUL Top level athlete/ISCTE-IUL athlete 

     Trabalhador-estudante 
Working student 

     Regime tempo parcial 
Part-time 

O estatuto trabalhador-estudante deve ser requerido nos SGE em impresso próprio e acompanhado 
dos documentos comprovativos da situação 15 dias após a inscrição Working student  status must 
be required at the SGE office, use the correct form and attach the supporting documents within 15 days 
of the enrolment 

O regime de tempo parcial deve ser requerido no ato da inscrição e está sujeito ao pagamento do 
emolumento em vigor, a acrescentar ao valor da propina Part-time should be applied upon registration, 
and is subject to payment according to the price chart in place (adds to the fee) 

S-5: Cedência de dados Data sharing

Autorizo que os meus dados pessoais e os relativos ao meu percurso académico sejam partilhados com 
empresas externas I agree to my personal and academic information to be shared with external companies 

 Sim 
Yes 

 Não 
No 



MOD.SGE.02.01

S-6: Assinatura do/a estudante Signature of the student

Data 
Date Assinatura Signature 

S-7: Reservado aos serviços

Verificação/receção por Em (data) 
O funcionário 

Registo informático por Em (data) 
O funcionário 

Propina paga € Propina suplementar paga € 

Emolumento total pago 
€ 

Observações 
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