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5.
SERVIÇOS ACADÉMICOS
 Creditação de Formação Anterior e de
 Experiência Profissional
1.
DADOS PESSOAIS:
DOCUMENTOS ENTREGUES:
Nome
(Completo):
2.
CURSO PARA O QUAL SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE CREDITAÇÕES:
 
3.
OBJETIVO DO PEDIDO:
Faro, _______de_________________de ______
________________________________________________________________
    (Assinatura do aluno/Procurador conforme Documento de Identificação)
 
-
6.
OBSERVAÇÕES:
4.
PRETENDE QUE SEJA AVALIADA:
7.
TERMO DE INFORMAÇÃO:
      Ano letivo 20___/20___
(Espaço Reservado aos Serviços) Receção 
 
_______________________________
 
          Entrada n.º _________/____________
 
Data_________/_________/________
2.1.1 Se está inscrito assinale o tipo de acesso, caso seja um dos seguintes:
2.1
Inscrito no curso:
Unidades curriculares isoladas realizadas:
 
      Estou informado dos termos de tratamento dos meus dados pessoais a realizar pela UAlg para efeitos de gestão do processo de creditação de formação anterior e de experiência profissional, de acordo com as condições da Política de Proteção de Dados e de Privacidade que se encontram disponíveis em www.ualg.pt. Tenho consciência de que este tratamento é realizado pela UAlg para efeitos de cumprimento das obrigações de gestão do processo e de que posso exercer os meus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Gabinete da Proteção de Dados da UAlg, pelo correio eletrónico rgpd@ualg.pt .
 
 
________________________________________________________________
    (Assinatura do aluno/Procurador conforme Documento de Identificação)
Faro, _______de_________________de ______
TOMEI CONHECIMENTO:
- A creditação encontra-se sujeita às limitações previstas no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março.
- Que tenho 10 (dez) dias úteis contados da data de receção da comunicação, para recorrer desta decisão, prescindir da(s) creditação(ões) concedida(s), bem como alterar a minha inscrição.
- Que a decisão será comunicada para o correio eletrónico de aluno a__________@ualg.pt.
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