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SUPLEMENTO AO DIPLOMA 
Atividades elegíveis no âmbito do ponto 6.1 da Portaria 30/2008, de 10 de janeiro, aprovadas em CTC. 

 
Exmo. Senhor Presidente  

da Escola Superior de Educação de Coimbra 

 

Nome  

Aluno nº  Curso  

e-mail  Telm.  

Morada  

Cod. Postal  

 

 

Para efeitos de emissão de suplemento ao diploma vem requerer, com base na documentação 

comprovativa que anexa, que sejam consideradas, como informação complementar, as atividades a seguir 

indicadas (assinalar com X) e que ocorreram dentro do período em que frequentou o curso:  
 
 

 
Participação em coros, grupos de teatro, grupos desportivos em qualquer unidade orgânica do IPC, devidamente 
reconhecidos pela Presidência dessa unidade orgânica. 

Identificar o Grupo ________________________________ Tipo de participação _______________________________________ 

Período de atividade: de ______/ ____/ _______ a ____/____/______ 

Identificar o Grupo ________________________________ Tipo de participação _______________________________________ 

Período de atividade: de ______/ ____/ _______ a ____/____/______ 
 
 
 

 Prémios de mérito académico (outros que não bolsas de mérito do IPC) 

Identificar o tipo de prémio______________________________ Período/ano letivo de _____/ ____/ _______ a ____/____/______ 

Identificar o tipo de prémio______________________________ Período/ano letivo de _____/ ____/ _______ a ____/____/______ 
 
 
 

 

Participação na organização de eventos de carácter científico/cultural/desportivo (extracurriculares) devendo estes ser 
previamente reconhecidos pela Direção do Curso (este reconhecimento deve ser indicado no momento da organização 
do mesmo, no formulário “Ficha de eventos” da ESEC) 

Tipo de participação __________________________________________ Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______ 

Tipo de participação __________________________________________ Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______ 

Tipo de participação __________________________________________ Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______ 

 
 

 

 
Realização de cursos livres, com aproveitamento, propostos pela ESEC ou outra U.O. do IPC (só necessita de 
comprovativo para os cursos realizados noutras U.O. do IPC) 

Curso  _______________________________________________________________________  ano letivo ______/_______ 

Curso  _______________________________________________________________________ ano letivo ______/_______ 

Curso  _______________________________________________________________________ ano letivo ______/_______ 

 
  



 

 
Participação em trabalho/projetos/estudos/publicações científicas (extracurriculares) pela Comissão Científica do 
Departamento (ou pelo Conselho Técnico-Científico) a que pertence o curso ou por identidades externas acreditadas  

Tipo de participação ____________________________________________________________ correspondente a  ____ ECTS 

Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______  / ano letivo ______/_______ 

Tipo de participação ____________________________________________________________ correspondente a  ____ ECTS 

Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______  ano letivo ______/_______ 

 
 

 Atividade de monitorização de estudo (ou tutoria por pares) – a validar pelo Diretor de Curso 

Tipo de atividade ____________________________________________________________  

Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______  ano letivo ______/_______ 

Tipo de atividade ____________________________________________________________  

Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______  ano letivo ______/_______ 
 
 

 Outras atividades – a validar pelo CTC 

Tipo de atividade ____________________________________________________________  

Período de ______/ ____/ _______ a ____/____/______  ano letivo ______/_______ 

 
 

Das atividades a seguir indicadas é suficiente que indique se fizeram parte do seu período académico  

(a validação é feita pelos serviços/órgãos competentes do IPC/ESEC): 
 

 Membro de órgão do IPC  (Conselho Geral) - ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____ ;  _____/_____ 

 

 

Membro de órgãos da ESEC: 
Assembleia Geral            ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;   _____/_____ ;  _____/_____ 
Conselho Pedagógico    ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____ ;  _____/_____ 
Conselho Diretivo          ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____ ;  _____/_____ 

 

 Membro da AEESEC - ano(s) letivo(s)   ____/____  ;  ____/____ ;  ____/____ 

 

 Bolsa de Mérito  - ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____  ;  _____/_____ 

 

 
Estágios não curriculares, desde que efetuados através de protocolo estabelecido com a ESEC 
Local(ais): _____________________________________________  - ano(s) letivo(s)   ____/____  ;  ____/____ ; ____/____ 

 

 Realização de cursos livres, com aproveitamento, propostos pela ESEC  

Curso  _______________________________________________________________________  ano letivo ______/_______ 

Curso  _______________________________________________________________________ ano letivo ______/_______ 

Curso  _______________________________________________________________________ ano letivo ______/_______ 

 

 Mobilidade internacional - ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____ ;  _____/_____ 

 

 Estatuto de trabalhador-estudante - ano(s) letivo(s)   _____/_____  ;  _____/_____  ; _____/_____  ; _____/_____ 

 
 

Pede deferimento, 
 

 
____/____/______ 

 
(assinatura) 

 


