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REQUERIMENTO

Nome completo 

Morada 

Código postal  —               

Telefone/Telemóvel  / 

E-mail   /  

Documento de identificação   n.º de aluno UAb 

inscrito(a) no curso  no ano letivo /

e tendo  frequentado o curso 

ministrado pela (identificação da instituição de origem, se aplicável) 

vem solicitar:

Coloque  X  no(s) espaço(s) correspondente(s)

Creditação de formação realizada no âmbito do sistema de ensino superior

documentos a entregar - originais ou cópias autenticadas:

• tabela de instrução do pedido;

• certificado de habilitações onde constem todas as unidades curriculares em que obteve aproveitamento, 
assim como as respetivas classificações;

• programas e cargas horárias das disciplinas/unidades curriculares em que obteve aproveitamento;

• outros documentos julgados pertinentes para a apreciação do pedido.

Creditação de formação realizada no âmbito dos cursos técnicos superiores profissionais

documentos a entregar - originais ou cópias autenticadas:

• tabela de instrução do pedido;

• certificado de habilitações onde constem todas as unidades curriculares em que obteve aproveitamento, 
assim como as respetivas classificações;

• programas e cargas horárias das disciplinas/unidades curriculares em que obteve aproveitamento;

• outros documentos julgados pertinentes para a apreciação do pedido.
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/ /         

(assinatura)

Creditação de experiência profissional/formação pós-secundária

documentos a entregar - originais ou cópias autenticadas:
• curriculum vitae elaborado de acordo com o modelo europeu (Europass), com uma descrição pormenorizada 

das  funções desempenhadas e da formação pós-secundária obtida;

• declaração comprovativa que indique as funções desempenhadas, o tempo de duração das mesmas e que faça 
uma apreciação qualitativa do desempenho;

• certificado de habilitações;

• certificados ou comprovativos das formações obtidas;

• cartas de referência significativas para a avaliação do processo;

• elementos considerados relevantes, nomeadamente, estudos e relatórios produzidos, projetos realizados, ou 
outros.

Creditação de formação realizada no âmbito de um curso de especialização tecnológica

documentos a entregar - originais ou cópias autenticadas:
• certificado que comprove as classificações atribuídas nas unidades curriculares, ou certificado que comprove  

a aprovação nas unidades curriculares e respetiva quantificação expressa em ECTS;

• conteúdos programáticos e cargas horárias das unidades curriculares.

Creditação de formação em curso(s) de língua(s) estrangeira(s)

documentos a entregar - originais ou cópias autenticadas:
• certificado comprovativo da conclusão do(s) curso(s) e respetiva classificação;

• outros documentos julgados pertinentes para a apreciação do pedido.

Número de folhas entregues:                + PEN 

(data)


