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Requerimento para pedido de Creditações Académicas 

 
 

 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Científico 
 
 
 

Nome Completo (tal como consta do Bilhete de Identidade) _______________________________ 

______________________________________________________________________________,

Residência: ____________________________________________________________________,  

Cód. Postal: _______-______ - ___________________________________________________, 

Telefone: ___________________________ Telemóvel: _________________________________, 

E-mail: ________________________________________________________________________, 

Documento de Identificação: _____________________________ Nº ______________________, 

Nº de Aluno/Candidato UAL ___________________ inscrito (a) no curso de ____________ 

______________________________________________________ no ano lectivo ______/______, 

tendo frequentado o curso de  ______________________________________________________, 

ministrado pela (identificação da instituição) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

vem solicitar a V.Exa. que lhe sejam conferidas creditações das unidades curriculares indicadas na 

tabela anexa para o curso de      Licenciatura      Mestrado      Doutoramento em ________________ 

______________________________________________________________________________.  

 

____/____/______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________ 
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INFORMAÇÃO 

Identificação do responsável pelo tratamento dos dados 

CEU – Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. entidade instituidora da Universidade Autónoma de Lisboa Luís de 
Camões. 
Morada: Rua de Santa Marta, 47, 1º Andar – Frente, 1169-023 Lisboa 
Email: privacidade.alunos@autonoma.pt 

1. Que dados recolhemos e categorias de titulares dos dados
Os dados pessoais recolhidos de Alunos e Candidatos a Alunos são indispensáveis ao requerimento para pedido de 
Creditações Académicas, para o cumprimento de obrigações legais e no exercício de direitos específicos do responsável 
pelo tratamento ou do Titular dos Dados em matéria de legislação do setor de atividade. 

2. O que fazemos com os seus dados (finalidades)
A recolha e tratamento dos dados pessoais é indispensável ao pedido de Creditações Académicas. 

3. Fundamento jurídico
Prestação de um serviço. 

4. Divulgação de dados
Os resultados da acreditação serão tornados públicos de acordo com o regulamento de Creditação das Competências 
Académicas e Profissionais, no cumprimento de obrigações legais e no exercício de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento ou do titular dos dados. 

5. Transferências para países terceiros 
Não existem transferências de dados para entidades de países que não se encontram abrangidos ou de acordo com o RGPD. 

6. Tratamento dos dados
Não serão objeto de tratamento para decisões individuais automatizadas, nem para definição de perfis. 

7. Durante quanto tempo armazenamos os seus dados
Serão conservados durante um ano letivo, para o cumprimento de obrigações legais, ficando a CEU – Cooperativa de Ensino 
Universitário, C.R.L. entidade instituidora da Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões autorizada a conservar os 
dados para fins históricos. 

8. Os seus direitos 
Todos os dados pessoais são tratados de acordo com os termos do previsto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, tendo os titulares dos dados pessoais direito de aceder, livremente e sem restrições, confirmando, 
retificando, apagando ou bloqueando os dados que hajam facultado, bem como o direito à portabilidade e à limitação do 
tratamento no que disser respeito ao Titular dos Dados, ou do direito de se opor ao tratamento, podendo exercê-lo por 
escrito, através do email privacidade.alunos@autonoma.pt, sem qualquer encargo.  

Caso o fundamento jurídico para o tratamento seja o Consentimento, o Titular dos Dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a todo o momento, devendo para o efeito contactar-nos através do email 
privacidade.alunos@autonoma.pt. 

O Titular dos Dados foi informado que a recolha e tratamento dos dados pessoais é um requisito necessário para o pedido 
de Creditações Académicas. 

O Titular dos Dados tem o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou a qualquer outra 
autoridade de controlo.  

Declaro reunir todas as condições de acesso à Universidade Autónoma de Lisboa e que toda a documentação entregue e 
informação prestada é verdadeira. 

Assinatura: 

Data _____/_____/_______ ________________________________________ 
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