
Ficha de inscrição no Curso Pós-graduado sobre Direito da Água
2013-2014

Modalidade de pagamento I: prestação únicaTaxas Numerário/TB Cheque n.º FA n.º FR n.ºPrestação única (800€) 1Prestação única (850) 2
Modalidade de pagamento II: pagamento fracionado Taxas Numerário Cheque n.º FA n.º FR n.º1.ª Prestação (400 €) 32.ª Prestação (400 €)
Modalidade de pagamento III: pagamento fracionadoTaxas Numerário Cheque n.º FA n.º FR n.º1.ª Prestação (500€) 42.ª Prestação (500 €)

Nome completo: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nacionalidade: ________________________________________________________________________________Data de nascimento: _____ /_____ / _________ Naturalidade: ____________________________________Identificação (BI / Cartão do Cidadão / Passaporte): ____________________________________________Emitido em (local): ______________________________________ Data: ______________________________Morada da residência: __________________________________________________________________________________________________________________________ Código Postal: ___________________________________Tel.: ___________________________________________ Tml.: ________________________________________________
E-mail (em MAIÚSCULAS): _________________________________________________________________________Habilitações literárias: _____________________________________________________________________________Ano da conclusão da habilitação: _________________________ Média final: _______________________Instituição de ensino:_______________________________________________________________________________Outros graus obtidos: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Profissão: ______________________________________________________________________________________
1Nota: Propina base: 1000€ Early  bird:  inscrições  efetuadas  até  28/02/2014  beneficiam de  20% de  desconto  (pagamento integral de 800,00€);
2 Pagamento integral do curso no ato de inscrição: 15% de desconto (850,00€);
3 Associados da APDA e da PPA: 20% de desconto (800,00€), a pagar em duas prestações, mediante prova da respetiva condição (1.ª prestação no ato de inscrição, 2.ª prestação até 28/05/2014);
4 Pagamento do curso em mensalidades: 2 x 500,00€ (1.º  mensalidade no ato de inscrição,  2.ª  mensalidade até 28/05/2014).



Morada: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se a participação for patrocinada por alguma instituição,  por favor, indique o nome da instituição:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Em nome de quem deve(m) ser emitido(s) o(s) recibo(s):Próprio: _______ (assinalar com uma cruz) / NIF (obrigatório): _________________________________Outro: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________NIF.: ____________________________Morada para envio do recibo: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Declaro conhecer  e  aceitar  as  condições  contidas  no Regulamento dos Cursos  de Pós-graduação de Atualização.
Data: ____ / ____ / ______
Junta: Curriculum vitae resumido, fotocópia simples do certificado de habilitações, 1 

fotografia

Assinatura: __________________________________________________________________________________________



Informação - Forma de pagamento:

1. Enviando-se o cheque pelo correio, emitido à ordem do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas  para:  Instituto  de  Ciências  Jurídico-Políticas da  Faculdade  de  Direito  de 
Lisboa, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa (NIF: 506 512 495); ou2.  Efetuando-se  o  pagamento  por  transferência  bancária  para  o  NIB 
0035.0824.0000.7613.8305.8  e  enviando  cópia  do  documento  comprovativo respetivo; ou
Avisos: 
1. No caso do pagamento por  transferência bancária,  o comprovativo deve ser enviado para o  e-mail icjp@fd.ul.pt indicando-se: (i) nome do participante inscrito; (ii) título da conferência. Os recibos serão, posteriormente, remetidos por via postal.
2. Aos participantes que não efetuarem os pagamentos nas datas indicadas,  será aplicada a tabela de emolumentos da Universidade de Lisboa, infra indicada.

Despacho n.º 6616/2004 (2.ª série – D.R n.º 78, 1 de Abril) atualizado pelo Despacho n.º  4281/2006 de 22 de Fevereiro.

Descrição Montante 
Prática de atos fora de prazo: Acresce a taxa de:Nos primeiros quinze dias 16,30 €De 15 a 30 dias 32,50 €Superior a 30 dias 65 €
Certidões: Pagamento da taxa no valor de:Inscrição / Frequência 7,70 €Conclusão do Curso 16,30 €Inscrição /Carga horária /Programa 7,70 €

mailto:icjp@fd.ul.pt

