Registo de Entrada nº. _________
Data: ____/____/____
Funcionário:__________________
REQUERIMENTO CERTIDÕES

Ex-mo Senhor
Presidente do
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
(Nome) _______________________________________________________________________________,
Aluno nº ______________, do curso_______________________________________________________,
e-mail(letra maiúscula):_________________________________, telefone/telemóvel:____________,
Identificação (BI/CC) nº ____________________.Identificação Fiscal (NIF) nº ______________________.
Nota: Na entrega deste requerimento presencialmente, deverá fazer se acompanhar do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão a fim de ser confirmadas
pelos serviços as informações constantes no mesmo. Caso este requerimento seja enviado por correio ou por e-mail deverá ser acompanhado de
fotocópia/digitalização do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão, indicando claramente que a entrega do documento apenas se destina para efeitos
emissão de certificados/declarações no ISEC”.

(Identifique o grau do curso)

- Bacharelato

- Licenciatura
- 1º Ciclo [Bacharelato]

Licenciatura Bietápica -

- Mestrado
- CET / CTeSP

- 2º Ciclo [Licenciatura]

- Outra Formação__________________

Vem requer a V. Ex.ª lhe seja passada:

- Certidão de Curso / Registo (Diploma) (deverá juntar impresso Im-13-65)
Formação Pós-Bolonha, para emissão do suplemento ao diploma ponto 6.1 informações complementares, pretendo que sejam
mencionadas ativadas extracurriculares:

- Não

- Sim, constantes no impresso (Im-13-126) em anexo ao presente requerimento.

- Certidão de Programas e Cargas Horárias

- Certidão de Aprovação

- Todas as disciplinas/unidades curriculares em que obteve aprovação
- Nas seguintes disciplinas/unidades curriculares: ____________________________________

_________________________________________________________________
- Certidão de Inscrição
- Com indicação do número de anos em que esteve inscrito e do último ano frequentado
- Com indicação ano lectivo, ano curricular, unidades curriculares: ________________________
- Outras _______________________________________________________________
Coimbra, em ___ de ____________ de _____

A Preencher pelos Serviços Académicos do ISEC:
Data de receção do pagamento da(s) Certidão(ões)

___/___/_____

_____________________________________
Elaborado por:_________________ Data _________

(Assinatura do Requerente/aluno)

Para os devidos efeitos declaro que levantei os originais da(s) certidão(ões)

Confirmado por: :_______________ Data _________

requerida(s), e que os dados/informações constantes nas mesmas se
encontram corretos, _____________________________________(assinatura)
data _____/_____/_____

Recebido em ___/___/____
Funcionário(a)____________________________

Im-13-03_A12

COMPROVATIVO PEDIDO DE CERTIDÃO
Será informado por e-mail assim que as certidões requeridas se encontram disponíveis para levantamento

Nº. Aluno___________ Nome ________________________________________________________________
Certidão de _______________________________________________________________________________
Recebido em ___/___/____
Im-13-03_A12

Funcionário(a)______________________________________

