INSCRIÇÕES – 1º CICLO
2017/2018

INSCRIÇÕES – 1.º CICLO
DATAS
As inscrições, para os alunos da FMH do 1º ano e 1ª vez, decorrem entre 11 e 15 de
setembro das 9.30h às 16.30h, mas está organizada por ordem alfabética.
INSCRIÇÃO POR ORDEM ALFABÉTICA
Os alunos deverão dirigir-se à FMH para efetuar a inscrição em função da 1ª letra do 1º
nome (por exemplo, Ana Rita dos Santos Vieira – vem no dia dos “A”) como indicado na
tabela seguinte:
LETRA

DIA

A B

11

C DE F G

12

H I JKL

13

M N O P

14

R S T U V WX YZ

15

Em cada um dos dias acima referidos, só serão atendidos os alunos cujo nome se
inicie pelas letras correspondentes ao dia.

DOCUMENTOS
Para a realização da matrícula os alunos deverão fazer-se acompanhar do(s) documento(s)
abaixo:
- Bilhete de Identidade/Cartão Único do Cidadão;
- Cartão de contribuinte (apenas no caso de ter apresentado o bilhete de
Identidade).
- Se vai realizar a sua matrícula/inscrição no curso de Gestão do Desporto, tem
também, que entregar um atestado médico a confirmar que não apresenta restrições para a
prática da atividade física/desporto.
Para o cartão de estudante:
- Uma fotografia.

MUITO IMPORTANTE


A matrícula só pode ser realizada pelo próprio.

Não sendo o aluno a realizar a matrícula, esta só poderá ser realizada por outra pessoa que
traga uma procuração para esse fim.
Esta obrigatoriedade deve-se ao facto de os Serviços Académicos disponibilizarem no ato
da matrícula:
1) As referências Multibanco (MB) para o pagamento das propinas, taxa de inscrição e do
seguro escolar do ano letivo em causa (2017/2018);
2) A declaração de matrícula para efeitos de bolsa, ADSE, entre outros.
Após a realização da matrícula, o pagamento da 1ª prestação da propina, da taxa de
inscrição e do seguro escolar deverá ser efetuado no prazo máximo de 48 horas, utilizando
para o efeito as referências MB. Se tal não se verificar, o pagamento só poderá ser efetuado
nos Serviços de Tesouraria e encontrando-se o mesmo sujeito ao pagamento acrescido de
20€ de “penalização”.

