campus 3

CERTIDÃO DE MATRÍCULA/INSCRIÇÃO/FREQUÊNCIA
(a)___________________________________________________________________________________________________
filho de_______________________________________________ e de ____________________________________________
nascido em ____/____/______, na freguesia de ____________, concelho de ____________, residente em ________________
______________________________________________________________C.Postal ______-_____ _________________, da
Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, aluno n.º

, da turma: ______, do Curso:

Licenciatura

Mestrado

 9007 – Artes Plásticas

 2001 – Artes Plásticas

 9723 – Design de Ambientes

 6416 – Design Gráfico
 2099 - Graphic Design

 8525 – Design de Produto Cerâmica e Vidro

 6620 – Design do Produto

 9729 – Design Gráfico e Multimédia
 8126 - Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral)
 9074 – Design Industrial
 127 – Programação e Produção Cultural
 9457 – Som e Imagem
 8127 – Som e Imagem (regime pós-laboral)
 9243 - Teatro

 9433 – Gestão Cultural
 6371 - Teatro
CTeSP
 4522 – Audiovisual e Multimédia
 4523 – Design para Media Digitais

 4524 – Ilustração e Produção Gráfica
-------------------------------------------------------------------------------------- 4526 – Prototipagem Digital e Desenho 3D
--------------------------------------------------------------------------- Outro –
solicita a V. Ex.a. se digne certificar que:
1.  está matriculado no ano lectivo de 20__________/__________, no __________º ano
2.  no ano lectivo de _________/ ________, esteve matriculado no _____º ano do Curso_________________________________
3.  no ano lectivo de ________/ _________, teve frequência até (b) _______________________, __________ (c)aproveitamento
4.  (d) __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

A certidão requerida destina-se a:
 ADSE  IRS  Efeitos Militares  Subsídio Familiar  Pensões de Sangue/Sobrevivência
 Outros (certidão multiuso a que se refere o artigo 28º do DL 135/99, de 22 de Abril)
Caldas da Rainha, ______de________________de_______
O Requerente,
_______________________________________
(a) nome completo do estudante
(b) “final do ano lectivo” ou “até ao mês de”
(c) “com” ou “sem”
(d) descrição de outras situações não previstas nos números anteriores

Instituto Politécnico de Leiria
Emolumentos
Isento........... 
Bolseiro........ 
Certidão de Matrícula.........
...................._________,____€

................................................................................................................................................................
Confirmo as declarações constantes do(s) n.º(s) _____________ , pelo que vai ser a presente certidão de

Taxa de Urgência.....................
...................._________,____€
Data _____/_____/________

matrícula autenticada com o carimbo em uso nestes serviços.
Registo n.º_____________

Caldas da Rainha, _____ de _________________ de _______
A funcionária,
________________________________

MODELO:

IPLEIRIA – SA 02/V.1.2

Propinas:  Sim  Não
Conferido________________
_

