AVISO Nº 35/NSA/2017

Assunto: Dados para emissão do Suplemento ao Diploma - 1º Ciclo de Estudos

De acordo com Decreto-Lei nº 42/2005 de 22 de fevereiro conjugado com a Portaria 30/2008 de
10 de janeiro, devem ser emitidos os Suplementos ao Diploma, em simultâneo com a emissão do
Diploma.

Para que a emissão dos suplementos decorra sem inconformidades, devem os estudantes dirigirse ao Núcleo de Serviços Académicos, durante o período de 02 a 10 de maio de 2017, para entrega
das cópias dos certificados, para efeitos de comprovação da frequência das atividades
extracurriculares (devendo para o efeito trazer o original).

Para efeitos de atividades extracurriculares a integrar no Suplemento ao Diploma, serão
considerados:
- membro da mesa do Conselho Geral da ESEL;
- membro do Conselho Pedagógico;
- dirigente académico;
- dirigente associativo (IPSS/associação desportiva/associação cultural e/ou recreativa);
- cursos de formação profissional;
- apresentação de pósteres/ comunicações;
- participação em congressos/ encontros/ seminários/ jornadas;
- atividade cívica;
- voluntariado;
- bombeiros voluntários;
- monitoragem de campos de férias ou outros;
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- experiência em AEC ou ensino;
- bolsa de mérito;
- atleta de alta competição;
- membro da tuna académica;
- delegados de turma.

Caso não faça a entrega atempada dos documentos solicitados, a ESEL não se responsabiliza pela
inserção dos referidos dados para efeito do cumprimento do disposto no Decreto-lei nº 42/2005
de 22 de fevereiro, conjugado com a Portaria nº 30/2008 de 10 de junho.
Posteriormente, os estudantes finalistas de 2017 serão contactados pelo NSA para validação dos
dados inseridos.
Mais se informa, que, caso o suplemento ao diploma tenha erro(s) não detetado(s) pelo estudante,
mediante a validação/confirmação dos dados, o NSA cobrará o emolumento previsto em 4.1.6. da
tabela de emolumentos, pelo que chamamos a V/ atenção para a necessidade de entregarem os
documentos solicitados, e da confirmação dos mesmos nos prazos determinados.

Lisboa, 27 de abril de 2017

A Diretora de Serviços Académicos

Alexandra Tavares de Moura
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