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À Comissão Científica do Curso 

 Pedido de creditação devido a: 

Mudança de curso  

Transferência de curso 

Reingresso

 

(Nome)_________________________________________________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão nº__________________________--__________ válido até ___/___/_____  

Estudante do Curso de pós-graduação, 2.º ou 3.º Ciclo (riscar o que não se aplica) 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, vem 

requerer a V.ªs Ex.ªs que analisem o processo de Creditação de Competências Académicas e Profissionais do IHMT no âmbito: 

 

 

 Cursos superiores organizados segundo o processo de Bolonha 

Nome do curso:__________________________________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino Superior:_______________________________________________________________________________ 

 Outros cursos superiores  

Nome do curso:__________________________________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino Superior:_______________________________________________________________________________ 

 Cursos de Especialização (com ECTS atribuídos) 

Nome do curso:__________________________________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino:______________________________________________________________________________________ 

 Formação pós-secundária não superior 

Nome do curso:__________________________________________________________________________________________ 

Instituição de Formação:___________________________________________________________________________________ 



Curriculum Vitae elaborado de acordo com o modelo europeu (EuroPass)  

 Certificados de habilitações (cópias autenticadas) 

Ficha(s) da(s) Unidade(s) Curricular(es) (conteúdos curriculares, métodos de trabalho e de avaliação, cargas 

horárias das unidades curriculares ou de formações realizadas, bem como os respectivos planos de estudos e os ECTS 

(se atribuídos)) 

Certificados ou comprovativos autenticados das formações ou excepcionalmente, em casos devidamente 

justificados, declarações das entidades competentes 
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 Formação profissional (inclui a experiência de participação em actividades de investigação no âmbito de projetos ou de 

unidades de investigação nacionais ou internacionais) 

Entidade Competente:_____________________________________________________________________________________ 



 Experiência profissional certificada 

Entidade Competente:_____________________________________________________________________________________ 



Curriculum Vitae elaborado de acordo com o modelo europeu (EuroPass) 

Lista de informações, claras e objectivas, descrevendo os resultados efectivos da aprendizagem (competências 

adquiridas com a experiência) 

Declaração comprovativa, emitida por entidades competentes (originais ou fotocópias autenticadas), indicando 

as funções desempenhadas, o tempo de duração das mesmas, a formação profissional específica recebida para o 

desempenho das funções, e que façam uma apreciação qualitativa do desempenho do candidato 

Certificados de habilitações (cópias autenticadas) 

Certificados ou comprovativos autenticados das formações ou excepcionalmente, em casos devidamente 

justificados, declarações das entidades competentes 

 

Documentos opcionais 

Cartas de referência 

Quaisquer outros elementos considerados pertinentes (estudos publicados ou outros documentos escritos, 

projectos realizados, e outros) 

 

 

 

 
 

 

Solicito creditação de competências:     académica;    profissional;    académica e profissional 
 
Declaro que todas as informações correspondem à verdade. 

 
Pede deferimento, 
 
Lisboa, ____ de ____________ de ______ 
 
 
__________________________________ 

O/A Aluno/a 

Obrigatório anexar mapa de PEDIDO DE CREDITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS DO 

IHMT DA UNL (Impresso 2: Mapa para pedido de creditação de competências) 
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