
1.

Nome:

Escola: ESECD ESS ESTG ESTH N.º estudante:

Ano de frequência: 1.º 2.º 3.º Curso:

Telf.: E-mail:

2.

(assinale com uma cruz a(s) resposta(s) que melhor enquadra(m) a sua situação)

Transferência/Mudança de curso para outra Instituição de Ensino Superior Incompatibilidade com atividade profissional

Curso não corresponde às expetativas iniciais Problemas de saúde

Dificuldades em acompanhar as matérias/assuntos Problemas familiares

Localização geográfica do IPG/Distância do local de residência e/ou trabalho Dificuldades financeiras

Outro motivo. Qual?

Declaro que tomei conhecimento que:

a) 

b)

a) 

b)

Pede deferimento.

Data: O(A) estudante:
D D M M A A A A

3.

Foi realizada uma reunião de acompanhamento com o(a) estudante? Não Sim 

Confirma-se a intenção de anulação da matrícula/inscrição por parte do requerente? Não Sim

Obs.:

Data: Assinatura:
D D M M A A A A

4.

Confirma-se a anulação pretendida pelo requerente? Não Sim Data da anulação:
D D M M A A A A

Obs.:

ACAD.010.03
REQUERIMENTO

O(A) funcionário(a):

(assinatura)

Anulação de Matrícula/Inscrição

O(A) estudante acima identificado(a) vem por este meio informar V. Exa. que pretende proceder à anulação da matrícula/inscrição,
respeitante ao presente ano letivo, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

Ano letivo

____  / ____

MODELO

REQUERIMENTO

A suspensão da matrícula e da inscrição anual, com a privação do direito de acesso aos apoios sociais até à regularização dos
débitos, acrescidos dos respetivos juros, no mesmo ano letivo em que ocorreu o incumprimento da obrigação.

A nulidade de todos os atos curriculares praticados no ano letivo a que o incumprimento da obrigação se reporta;

SERVIÇOS ACADÉMICOS

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

A anulação da matrícula/inscrição, por decisão do estudante, carece de apresentação de requerimento em modelo próprio (ACAD.010) e respetiva entrega nos serviços da
Direção da Escola ou Serviços Académicos. Estes serviços deverão posteriormente proceder ao seu devido encaminhamento para a Presidência do IPG.

(assinatura)

Segundo o Artigo 9.º do mesmo Regulamento, e nos termos do artigo 29.º da Lei n.º 37/2003, 22 de agosto, o incumprimento do pagamento
da propina implica:

De acordo com o Artigo 11.º do Regulamento de Propinas do IPG, em caso de anulação da matrícula/inscrição a pedido do estudante: 

Até ao fim do primeiro semestre de cada ano letivo, é devido o pagamento de todas as prestações vencidas até à data do pedido,
incluindo o mês vigente;

Após o fim do primeiro semestre é devida a totalidade da propina.


