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Registo de 

diplomas estrangeiros 

Exmo. Senhor  

Reitor da Universidade de Lisboa, 

(Nome) _____________________________________________________________________________, de 

nacionalidade _________________________, nascido/a a ___/___/_____, portador/a do Bilhete de Identidade 

/Cartão de Cidadão/Passaporte nº _______________________-________, válido até ___/___/____, e do 

Número de Identificação Fiscal (NIF)______________________, residente em 

____________________________________________________________________________________,  

código postal ______–____, localidade __________________________________, telef./telemóvel n.º 

____________________, e-mail ____________________________________, titular do grau de 

_________________________, obtido em (país) ____________________________________________, na/o 

(instituição de ensino superior) ____________________________________________________, a 

___/___/_____, solicito o registo do diploma ao abrigo do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12/10, conjugado com 

a Portaria n.º 29/2008, de 10/01, alterada pela Portaria n.º 227/2017, de 25/7. 

 

 Solicito, ainda, a conversão da classificação final, atribuída pela instituição de ensino superior estrangeira que 

conferiu o grau, para a escala portuguesa. 

 A notificação de levantamento do Diploma/Certificado deve ser comunicada por telefone/e-mail. 

 

Pede deferimento, 

Lisboa, ___ de _________________ de 20____. 

 

__________________________________(assinatura) 

Recebi o documento registado. 

___/___/_____ 

 

___________________________ 

A preencher pelos serviços 

Anexos: 

Original do diploma ou do certificado emitido pelas autoridades competentes do estabelecimento de ensino superior 

estrangeiro que comprove, de forma inequívoca, que o grau já foi conferido e respetiva tradução, quando aplicável. 

Para o registo do grau de mestre: 1 exemplar da dissertação, em suporte digital, ou documento que comprove que não foi 

exigida para a obtenção do grau. 

Para o registo do grau de doutor: 2 exemplares da tese de doutoramento, 1 em suporte digital e 1 em papel. 

Tradução da folha de rosto da dissertação / tese, quando aplicável. 

Original ou cópia autenticada do documento que comprove a classificação final, emitido pelas autoridades competentes do 

estabelecimento de ensino superior estrangeiro e respetiva tradução, quando aplicável. 

Verificação do documento de identificação e do NIF/cartão de contribuinte. 

 

RUL, ___ de __________ de 201__ ___________________________________ 

(Assinatura do colaborador do DA) 

 
Confirmação pela Tesouraria do pagamento do emolumento, no valor de €26,70 (vinte e seis euros e setenta cêntimos), nos 

termos da tabela de emolumentos da ULisboa, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 21 de abril, pelo 

Despacho n.º 3968/2015. 

 

RUL, ___ de __________ de 201__ ___________________________________ 

(Assinatura do colaborador da Tesouraria) 
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