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» Exmo. Senhor Presidente da Faculdade de Belas-Artes:  

Nos termos do Regulamento de Propinas da Universidade de Lisboa e da deliberação de Conselho de Gestão da Faculdade de Belas-Artes, venho pelo 
presente requerer a anulação da inscrição na totalidade das unidades curriculares que frequento no ano letivo em curso. 
Entendo que, de acordo com o Regulamento supramencionado, a obrigação de pagamento de propina cessará caso seja deferido o presente requeri-
mento, sem prejuízo de ser devido o pagamento das prestações da propina já vencidas, caso tenha existido frequência do ciclo de estudos. 
Bem assim, compreendo que a anulação da inscrição na totalidade das unidades curriculares determina a anulação da matrícula e a consequente 
perda do vínculo à Universidade de Lisboa e à Faculdade. Após a anulação da inscrição, o estudante apenas pode voltar a matricular-se e inscrever-se 
na respetiva Licenciatura através de um pedido de reingresso. Os  estudantes de cursos de formação pós-graduada cujo pedido de anulação seja 
deferido, que pretendam posteriormente retornar ao mesmo curso, devem apresentar uma nova candidatura ao mesmo, nos moldes e prazos gerais.  

 
 
 

[Assinatura do Requerente] 

Pedido de anulação  

A todas as unidades curriculares do presente ano letivo  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

[por favor, indique resumidamente os motivo do seu pedido de anulação da inscrição na totalidade das unidades curriculares no presente ano letivo]: 

 

 

 

 

Pedido de anulação de unidades curriculares isoladas 

Pedido de anulação  

Somente à(s) unidade(s) curricular(es) a seguir indicada(s)   

Ano Letivo 20___/20___ 

NOTA IMPORTANTE: A notificação da decisão sobre o presente requerimento será remetida para o endereço de correio eletrónico indicado no presente 
formulário, salvo se o não consentir expressamente, sendo nesse caso a notificação efetuada através de carta registada para o domicílio indicado 
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[Reservado ao Núcleo Académico e de Mobilidade] 

O pedido de anulação da inscrição/matrícula 
cumpre os requisitos regulamentares?  

Sim  

Não   

[se não, indicar os motivos]   

 
O(A) Funcionário(a):  

Obs. 
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[Reservado ao Presidente da Faculdade] 

Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Regulamento de Propinas da Uni-
versidade de Lisboa,  

Defiro o presente pedido de anulação da inscrição na totalidade 
das unidades curriculares do ano letivo em curso  

Indefiro o presente pedido de anulação da inscrição na totalidade 
das unidades curriculares do ano letivo em curso  

[em caso de indeferimento, indicar os motivos da recusa]   

 
O Presidente da Faculdade: 

 

Obs. 
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