
GCMI.009.3 

    

 
Serviços Académicos 
 
 
 
 

   

  
 

 
 

 
 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 
Ano Letivo _______/_______ 

Registo: _____________________ 

Recebido em: ____/____/_______ 

Por: ________________________ 

Curso: _______________________________________________________________________________________                                           

Nome completo: _________________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação n.º: _________________________________________        Validade: ____/____/________ 

Tipo:  Bilhete de Identidade    Cartão de Cidadão    Passaporte    Título de Residência      

Data de Nascimento: ____/____/________        Nacionalidade (país): ________________________________________ 

N.º Identificação Fiscal: ________________________________        Vacina Antitetânica (validade): ____/____/________ 

Filiação 

Pai: __________________________________________________________________________________________ 

Mãe: _________________________________________________________________________________________ 

Naturalidade 

Freguesia: _____________________________________       Concelho: _____________________________________ 

Distrito: _______________________________________       País: _________________________________________ 

Residência permanente 

Rua/Lugar: _____________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ______________________________________________________        Código Postal: _________-______ 

Concelho: ____________________________________           Distrito: ______________________________________ 

Residência em tempo de aulas (preencher apenas se diferente da residência permanente) 

Rua/Lugar: _____________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ______________________________________________________        Código Postal: _________-______ 

Concelho: ____________________________________           Distrito: ______________________________________ 

Morada da residência fiscal (preencher apenas se diferente da residência permanente) 

Rua/Lugar: _____________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ______________________________________________________        Código Postal: _________-______ 

Concelho: ____________________________________           Distrito: ______________________________________ 

 

v.s.f.f. 



 

 

Contactos 

Telefone: _____________________________________          Telemóvel: ____________________________________       

E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

Inscreve-se à(s) seguinte(s) unidade(s) curricular(es):  

Ano Semestre Designação 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 

____ ______ _________________________________________________________________________ 
 

Informação relativa à Proteção de Dados Pessoais pela UMinho devida ao titular dos dados (RGPD, artigo 13.º) 

Recolha de dados pessoais para a inscrição na UMinho 
Responsável pelo tratamento: Universidade do Minho, Serviços Académicos, secretaria@saum.uminho.pt. 
Destinatários: Universidade do Minho (UMinho), Ministério Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
Finalidades: Gestão do percurso académico, instrução de pedidos apresentados à UMinho, processos administrativos internos 
de ordem financeira, criação de identidade eletrónica pessoal, acessos às bibliotecas, acesso aos campi e parques de 
estacionamento e elaboração de relatórios estatísticos. 
Licitude: RGPD, artigo 6.º, alínea b),“o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é 
parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados”, sendo o contrato esta inscrição como aluno da UMinho. 
Prazo de conservação dos dados: 60 anos. 
Direitos dos titulares: Direito de acesso, direito de retificação e o direito de portabilidade dos dados. O direito ao apagamento só 
se aplica terminado o prazo de conservação dos dados. O direito à limitação do tratamento e o direito de oposição estão 
disponíveis mediante as condições definidas no RGPD.  

Contactos do Encarregado de Proteção de Dados 
E-Mail: protecaodados@uminho.pt 
URL: https://www.uminho.pt/PT/uminho/protecao-de-dados 

Declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes desta ficha estão corretos. 

Declara, ainda, tomar conhecimento que os dados recolhidos poderão ser fornecidos a entidades às quais, por força legal ou 
estatutária, os Serviços Académicos estejam obrigados. 

Data: ____/____/_______       Assinatura:_____________________________________________________________ 

 

 


