
Faculdade de Arquitetura  Universidade de Lisboa    Lisbon School of Architecture

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

Secretaria de Pós-Graduação
Suspensão de Matrícula

Número de Aluno:

Nome:

Telefone:

Identificação Pessoal

Telemóvel:

FA.ULisboa-MOD-056-PT

Morada: 

E-mail: 

Código Postal:                    - Localidade:

•

Local de emissão:

B.I./C.C./Passaporte:

Validade:            de                       de

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

À Comissão Científica do Curso de Doutoramento em Arquitrtura Urbanismo Design

Reservado aos Serviços

Situação de propinas em:

O(A) Colaborador(a)

x

Regularizada Não Regularizada Por liquidar | Total €

Data:                                /                           /

            de                       deEu, acima identificado(a), venho requer a V. Exa. a suspensão da matrícula, com inicio a
pelo período de:

Motivo da Suspensão:

Tomei conhecimento que, no caso de ser Bolseiro, o deferimento favorável deste pedido implica a notificação da FCT por 

parte da FA.

Anexei documento(s) comprovativo(s) do motivo da suspensão.

Tomei conhecimento que, no caso de ter apresentado atestado médico, o deferimento favorável deste pedido implica a 
notificação da entidade empregadora por parte da FA-ULisboa.

1 semestre 1 ano Outro período: meses (até ao máximo de 12 meses)

O(a) Aluno(a)

xData:                                /                           /

            /                           /



Faculdade de Arquitetura  Universidade de Lisboa    Lisbon School of Architecture

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

Secretaria de Pós-Graduação
Suspensão de Matrícula

FA.ULisboa-MOD-056-PT

•

Despacho da Comissão Científica do Curso / Informação dos Serviços Académicos da Faculdade de Arquitetura

O(A) Orientador(a) Científico

xData:                                /                           /
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