
Faculdade de Arquitetura  Universidade de Lisboa    Lisbon School of Architecture

Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário do Alto da Ajuda,1349 - 063 Lisboa, Portugal

Área Académica
Procuração

Identificação Pessoal

Aluno n.º: do Curso de:

Morada:

residente em:

FA.ULisboa-MOD-005-PT

Local de emissão:

Local de emissão:

Eu:

(nome completo):

Filho de:

e de:

portador(a) do B.I./C.C./Passaporte:

portador(a) do B.I./C.C./Passaporte:

Validade:            de                       de

Validade:            de                       de

Código Postal:

Constituo meu bastante procurador:

Concedendo-lhe plenos poderes para me representar junto dos Serviços Académicos em tudo o que respeita a:

Podendo praticar e assinar todos os actos e documentos necessários aos indicados,

Representando-me em tudo que respeite ou se relacione com os Serviços Académicos da Faculdade.

NOTA: Anexar cópia dos documentos de identificação ou, em alternativa, o formulário FA.ULisboa-MOD-031

Localidade:

Localidade:

NIF n.º:

Data de emissão (para B.I. e Passaporte):            de                       de

Data de emissão (para B.I. e Passaporte):            de                       de

Efectuar matrículas ou inscrições;

Promover a(s) transferência(s) para outra(s) Universidade(s) ou outras Escola(s) Superior(es);

Outros. Quais?

Juntar ou requerer quaisquer documentos, designadamente certidões e diploma de Curso, levantar Carta de Curso,

apresentar requerimentos, quer para despacho do Presidente, quer para despacho do Reitor da Universidade de Lisboa

ou Ministro da Educação;

O(a) Aluno(a)

•

x

Código Postal:                     -

Data:                                /                           /


	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 35: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 36: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 38: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 39: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 42: 
	Botão de rádio 4: Off
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 54: 
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 56: 


