REQUERIMENTO
– Unidades Curriculares Isoladas –
ANO LETIVO ____ /____
Eu,_____________________________________________________, Portador(a) do C.C. nº _________________,
com

validade

até

____/____/___,

residente

em

__________________________________________

________________________________, venho solicitar a V. Exa. autorização para, em regime de
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unidades curriculares isoladas, assistir às aulas das seguintes unidades curriculares:

Curso
Superior

Unidade Curricular

Ano

S1/S
2

Regime
sujeito a
avaliação
Sim/Não

 Reconheço que a presente aceitação não me confere a qualidade de Estudante do Ensino
Superior.

 Reconheço que a presente aceitação não me confere o direito a ingressar no referido Curso
Superior, nem a obrigatoriedade do referido curso abrir nos anos letivos posteriores.

 Em conformidade com o regulamentado, anexo fotocópia do meu documento de
identificação e respetivo Curriculum Vitae.

Pede deferimento
Funchal, ____ de _____________ de ______
______________________________________
(Assinatura do requerente)
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DOCU MENTAÇÃO
 Curriculum Vitae.

 Cartão de Cidadão;

RESERVADO AOS SERVIÇOS
- Requ erimen to Recebido -
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VALOR

RECIBO Nº

DATA

Assinatura do Funcionário: __________________________________________

RESERVADO AOS SERVIÇOS
- Deferimen to  Deferido

Data ____/____ /_______

 Indeferido
Conselho de Direção : _____________________________________

NOTAS EXPLICATIVAS
A inscrição nas unidades curriculares, ministradas nos ciclos de estudos de ensino superior do ISAL, pode ser
feita quer por alunos inscritos num outro ciclo de estudos de ensino superior, quer por outros interessados.
As unidades curriculares isoladas realizadas com aproveitamento podem ser creditadas nas suas licenciaturas
(ou ciclos de estudos), até ao limite de 50% do total dos créditos das mesmas (ou dos mesmos)

A inscrição pode ser feita em regime sujeito a avaliação ou não
As unidades curriculares em que o estudante se inscreva em regime sujeito a avaliação e em que obtenha
aprovação:
• São objeto de certificação;
• São creditadas, nos termos do artigo 45º, do Decreto-Lei nº 107/2008, caso o titular tenha ou venha a
adquirir o estatuto de aluno de um ciclo de estudos de ensino superior, dentro de um prazo exequível.

Prazos
O requerimento, mencionado na alínea a) do ponto 3, deverá ser apresentado pelo interessado em data
anterior ao início das aulas.

Inscrição / Propinas
O estudante deverá efetuar uma inscrição para cada unidade curricular que pretende frequentar. A propina a
pagar por cada Unidade Curricular Isolada depende do número de créditos, com base no montante que consta
do preçário do ISAL.
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TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Os dados recolhidos no presente formulário serão processados e armazenados informaticamente e/ou
suporte papel.
A informação fornecida será tratada de forma confidencial e utilizada exclusivamente para efeitos de inscrição
nos cursos do ISAL.

1. Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é o ISAL - Instituto Superior de Administração e
Línguas. Caso necessite de entrar em contacto com o ISAL poderá fazê-lo através dos seguintes meios:
Contacto telefónico: +351 291705705
E-mail: isal@isal.pt
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2. Entidade a quem são fornecidos os seus dados pessoais
Os seus dados pessoais apenas são fornecidos a entidades a que a ISAL tenha subcontratado para prestar
serviços necessários à disponibilização das informações, para gestão de plataformas digitais ou outros
serviços ou suporte. Poderá haver transferência de dados para entidades externas, para cumprimento de
obrigações legais.

3. Finalidades e fundamentos de tratamento
O ISAL trata os seus dados pessoais para efeitos de inscrição nos seus cursos.

4. Prazos de conservação
O período de tempo durante o qual os dados são conservados e armazenados varia de acordo com a
finalidade para a qual a informação é utilizada e pelo prazo necessário, de acordo com as imposições legais,
nomeadamente os prazos de conservação arquivística.

5. Os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: direito de acesso,
direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de portabilidade e
direito de oposição ao tratamento.

6. Reclamação junto da autoridade de controlo
Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD).

7. Requisito contratual
A comunicação de dados pessoais constitui um requisito contratual, de forma a permitir a finalidade a que o
tratamento se destina. A falta de recolha dos dados solicitados é impeditiva nos cursos do ISAL.
Declaro que li e aceito as condições de confidencialidade e tratamento de dados pessoais, e concedo a minha
autorização à sua utilização para os fins indicados, bem como os obtidos ao longo do percurso na
instituição, para divulgação da oferta formativa, assuntos pedagógicos e Newsletters.

 SIM
ASSINATURA: .__________________________________________________________ DATA : ____ / ____ / ________
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