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1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE
N.º ESTUDANTE:
Nome completo:

Documento de identificação:

 B.I./CC nacional
 B.I. militar
 B.I. estrangeiro

Sexo:

 Passaporte  Autorização de residência
 Certificado de registo Cidadão EU
 Cartão de residência permanente Cidadão EU

 Masculino  Feminino

N.º:
Dt. validade:
D

D

M

M

A

A

A

A

N.º contribuinte:

Dt. nasc.:
D

D

M

M

A

A

A

A

 Solteiro(a)  Casado(a) com registo  Casado(a) sem registo  Divorciado(a)  Separado(a)  Viúvo(a)
(união de facto)
Nacionalidade:  Portuguesa
 Outra. Especifique:
Concelho:
Freg./Local.:
Naturalidade:  Portugal - Distrito/RA:
 Outro. Especifique:
País de residência permanente:  Portugal - Distrito/R.A.:
Concelho:
 Outro. Especifique:
Situação:  Estudante
 Trabalhador familiar não remunerado
 Doméstico(a)
 Desempregado(a)
 Outra
 Como empregador
 Como isolado
 Trabalhador por conta de outrem
 Trabalhador por conta própria
Estado civil:

Profissão atual:

2. CONTACTOS
Morada:
(residência permanente)

Cód. postal:

-

Telef.:
(fixo)

Telemóvel:

E-mail:

 Autorizo a comunicação por correio eletrónico, telefone ou telefax nos termos do disposto no art.º 63, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo.
3. INFORMAÇÕES FAMILIARES
Nome da MÃE:

Nível de escolaridade: (completo)
MÃE

Nome do PAI:
Profissão:



(atual ou anterior, em caso de reforma ou desemprego)

MÃE

Situação atual:
MÃE












PAI
Trabalhador por conta de
outrem
Trabalhador por conta
própria como empregador
Trabalhador por conta própria
como isolado

Trabalhador familiar não
remunerado
Doméstico(a)
Reformado(a)
Desempregado(a)
Aluno/Estudante
Outra situação
Não tem/Desconhecida
























PAI
Especialistas das atividades intelectuais
e científicas
Técnicos e profissões de nível intermédio
Pessoal administrativo
Trabalhadores dos serviços pessoais,
proteção e segurança e vendedores
Agricultores e trabalhadores qualificados
da agricultura, da pesca e da floresta
Trabalhadores qualificados da indústria,
construção e artífices
Operadores de instalações e máquinas e
trabalhadores da montagem
Trabalhadores não qualificados
Profissão das Forças Armadas
Repres. poder legislativo e de órgãos
executivos, dirig., diret. e gest. executivos
Outra situação


























PAI
Desconhecido



Não sabe ler nem escrever














Sabe ler, sem possuir o
4.º ano
Ensino básico 1.º ciclo
(4.º ano)

Ensino básico 2.º ciclo
(6.º ano)

Ensino básico 3.º ciclo
(9.º ano)

Ensino secundário
(12.º ano / equivalente)

Ensino médio
Ensino pós-secundário
(CET / TeSP)

Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

MODELO

BOLETIM DE MATRÍCULA

ACAD.001.06
Ano letivo

______ / ______
2/2

4. HABILITAÇÃO COMPLETA
Nível da habilitação completa de que é titular neste momento:

 Ensino secundário ou equivalente:
 Público

 Privado

 Diploma de especialização tecnológica (CET)
 Diploma de técnico superior profissional (TeSP)
 Grau de bacharel
 Grau de licenciado
 Grau de mestre
 Grau de doutor

 Outro

 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente
 2.º ciclo do ensino básico ou equivalente
 1.º ciclo do ensino básico ou equivalente
 Outro. Qual?
País de conclusão desta habilitação:  Portugal

 Outro. Especifique:

Habilitação completa anterior:

Ano de conclusão:
Estab. de ensino:

(curso)

5. FORMA DE INGRESSO

 Regime geral:  1.ª fase

 2.ª fase

 3.ª fase

,

> Nota de candidatura de ingresso no IPG:

 Reingresso
 Mudança de par Instituição/Curso

> O IPG foi a opção de candidatura n.º:

> Estabelecimento de ensino onde esteve inscrito anteriormente:

> N.º de inscrições nos cursos superiores em que esteve inscrito anteriormente:
Estatuto do Estudante Internacional


 Concurso especial:

 Maiores de 23 anos

 Titulares de CET

 Titulares de TEsP

 Regime especial:

 Funcionários portugueses de missão diplomática e seus familiares
 Oficiais do quadro permanente das Forças Armadas Portuguesas
 Cidadãos portugueses bolseiros no estrangeiro ou funcionários
públicos em missão oficial no estrangeiro e seus familiares

 Titulares de outros cursos superiores

 Bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa
 Funcionários estrangeiros de missão diplomática e seus familiares
 Atletas com estatuto de alta competição
 Naturais e filhos de naturais de Timor Leste

6. MATRÍCULA

 TeSP
 Licenciatura
 Mestrado

Escola:

 ESECD

 ESS  ESTG

 ESTH

Ramo/Opção: (quando aplicável)

7. DATA E ASSINATURA
O(A) estudante é responsável pelo correto preenchimento do respetivo Boletim de Matrícula (ACAD.001), sendo que a matrícula é efetivada
aquando do respetivo pagamento, conforme previsto na Tabela de Emolumentos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).
O(A) estudante declara a aceitação do Regulamento de Propinas do IPG (Regulamento n.º 422/2016, publicado em DR 2.ª série, n.º 85, 3 de maio).
O(A) estudante manifesta o expresso consentimento para que os dados pessoais sejam objeto de tratamento para fins académicos,
estatísticos e demais fins previstos na legislação do ensino superior e regulamentos do IPG, conforme previsto no RGPD (UE 2016/679),
podendo exercer os seus direitos junto do IPG ou da autoridade nacional (CNPD). Mais informações sobre a política de privacidade de
dados pessoais disponíveis na página de internet do IPG.
Data:

O(A) estudante:
D

D

M

M

A

A

A

A

(assinatura)

8. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE (ou exibida)

 Fotocópia do documento de identificação  Comprovativo da satisfação do pré-requisito do grupo A (aplicável aos cursos da ESS)
 Fotocópia do cartão de contribuinte
 Comprovativo da conclusão do Ensino Secundário/Médio (aplicável aos Estudantes Internacionais)
Fotografias
(2)

 Data de validade VAT (boletim de vacinas):
D
D
M
M
A
A
A
A
Outros:

9. RESERVADO AOS SERVIÇOS
Data de receção:

D

D

M

M

A

A

O(A) funcionário(a):

A

A

(assinatura)

N.º do recibo:

O(A) funcionário(a):

(assinatura)

