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Os dados pessoais recolhidos no âmbito da instituição, em suporte físico ou digital, e qualquer que seja a sua natureza, são tratados de 

forma responsável, através de políticas e medidas adequadas para evitar acessos e utilizações indevidas e para responder a eventuais 

intrusões, minimizando os riscos. A instituição não fornece ou cede os dados pessoais a terceiros, exceto no cumprimento de obrigações 

legais, devidamente salvaguardados. No processo de alteração à política de dados importa referir que, no âmbito das atividades da 

Instituição, há dados de caracter obrigatório para o processo académico e que não carecem de autorização do titular. 

Consulte a nossa política de proteção de dados em http://www.grupolusofona.pt/pt/politica-de-privacidade 

ANO LETIVO 

20____/20____ 
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Referência Nº _____________ 

Data: ___/___/___ 

Func.: ___________________ 

  

Eu,_________________________________________________________________, estudante 

nº__________, matriculado no ___º ano do CTeSP / Pós-graduação / 1º ciclo / 2º ciclo em 

______________________________________________________, venho requerer a redução das 

propinas mensais, encontrando-me na seguinte situação e para o que junto os documentos 

justificativos:  

Motivo do pedido de desconto 

Protocolo com _________________________________________________________________ 

Beneficiário ☐ Cônjuge de beneficiário ☐ Filho de Beneficiário ☐ 

Pertence ao mesmo agregado familiar? ______ 

 

Familiar de estudante ☐ Familiar Docente ☐ Familiar de Funcionário ☐ 

Identificação do familiar: ________________________________________________________ 

Curso _____________________________________________, Nº______________, Ano ____º 

Pertence ao mesmo agregado familiar? ______ Grau de Parentesco _____________________ 

 

Funcionário ISLA ☐  Docente ISLA ☐   

 

Diplomado ISLA☐     Santarém☐        Gaia☐       Leiria☐ Ano de conclusão___________ 

Curso ______________________________________________ Nº___________  

 

Estudante ISLA em intercâmbio ☐         1º Semestre☐       2º Semestre☐ 

Curso_______________________________________________ Nº___________ 

Outras informações:  

Os estudantes dispõem de 7 dias uteis após a data de inscrição/ matrícula para solicitar os benefícios 

educacionais ao abrigo de protocolos.  

Obteve redução de propinas no(s) ano(s) anterior(es)? _________________________________ 

Obteve aproveitamento de acordo com o regulamento de avaliação em vigor? _____________  

 

V.N. de Gaia, ____ de ________________ de 20___       ________________________________ 

 (Assinatura do requerente)  

 

REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DE PROPINAS 

MENSAIS 

Informação dos Serviços 

Reúne as condições necessárias para a 

concessão do desconto 

Não☐ Sim☐ Redução a atribuir ____%  

Data ___/___/___. 

Funcionário______________ 

Informação da Direção 

Autorizado: Não☐ Sim☐  

Data ___/___/___.  

Assinatura ______________ 

http://www.grupolusofona.pt/pt/politica-de-privacidade

