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Pedido de registo de 
diploma estrangeiro

Identificação do titular do diploma | Identification of the owner of the diploma: 
Nome | Name: _____________________________________________________________________________ 
Morada | Address: __________________________________________________________________________ 
Código Postal | Zip Code: _____ - ____ Localidade | City: ___________________________________________  
Nacionalidade | Nationality: _________________________ NIF | Portuguese fiscal nr.: __________________ 
Data de nascimento | Birth date: ___ / ___ / _____ N.º de identificação | ID nr.: ________________________ 
Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão | ID � Passaporte | Passport � Validade | Validity: ___ / ___ / ____ 
Telemóvel n.º | Mobile nr.: ____________________ E-mail: ________________________________________ 
 

Identificação do diploma | Identification of the diploma: 
Grau | Degree: ____________________________ País | Country: __________________________________ 
Instituição de Ensino Superior | Higher Education Institution: ________________________________________ 
Data de obtenção do grau | Date of the conferral of the degree: ___/___/_____ 
Classificação CNAEF | CNAEF Classification*: ___________________________________________________ 
Classificação FOS | FOS Classification*: _________________________________________________________ 
 

Pedido | Request: 
� registo do diploma | register of the diploma (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) 
� conversão da classificação final, atribuída pela instituição de ensino superior estrangeira que conferiu o grau, 
para a escala portuguesa | conversion of the overall grade, conferred by the Higher Education Institution which 
conferred the degree, to the Portuguese Grading System 
 

� Autorizo que as comunicações referentes a este procedimento sejam efetuadas por e-mail ou telefone. | I authorize 
that any communication regarding this request is established by e-mail or phone. 
� Tomei conhecimento de que está em falta o documento a seguir indicado e de que este pedido só será processado 
quando o apresentar: | I am aware that I have to present the following document and that the request will only be 
appreciated when I present it: ________________________________________________________ 
 

Data do pedido | Date of the request: ___ / ___ / ____ Assinatura | Signature:___________________________ 
 

Recebi a certidão de registo de diploma estrangeiro | I have received the certificate 
Data | Date: ___ / ___ / ____ Assinatura | Signature:_______________________________________________ 
 

A preencher pelo Departamento Académico 
Documentos apresentados: 
� 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. 
� Outro _______________________________________________________________________________________________ 
� Verificação do documento de identificação e do NIF/cartão de contribuinte. 
Data: ___ / ___ / ____ Assinatura:_______________________________________________ 
 

A preencher pela Tesouraria: 
� Confirmação 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. 
Data: ___ / ___ / ____ Assinatura:_______________________________________________ 

 
*ver classificação em | see classification in  
https://www.ulisboa.pt/info/reconhecimento-de-habilitacoes-estrangeiras  


