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* Todos os itens são de preenchimento obrigatório / All items are required 
 

A preencher pela Secretaria 
Nº de Aluno: 

Secretaria: 

 

 

Informações Gerais sobre o Formando 
Nome completo: 

 

Morada: 

 

 

Código Postal:                                                                                 Cidade: 

País: 

Data de Nascimento:                                    /           /                                                   Sexo:  M             F 

Nacionalidade:                                                                                     Passaporte: 

Telefone:                                                              E-mail: 

Escolaridade: 
Secundário 
Licenciatura 
Mestrado 
Doutoramento/PhD 
 

Profissão 

 

VISTO/VISA 
Necessita de declaração para pedir o VISTO? 

Sim                                   Não 

 

 

Upload 

FOTO/PHOTO 



 
 

 
 

Pagamento/Payment 
Cheque nº:                                                                          Banco: 

Transferência bancária para ADFLUL:  

Para transferências nacionais 

Banco: Caixa Geral de Depósitos | IBAN: PT 50 0035 0824 0000 7647 2305 9 

Para transferências internacionais 

IBAN: PT 50 0035 0824 0000 7647 2305 9 | BIC/SWIFT: CGDIPTPL 

Se optar pelo pagamento por transferência, envie-nos o comprovativo, por favor. 

 

Perfil Linguístico do Formando 
1. Língua(s) materna(s) 

 

2. Língua(s) estrangeira(s) (por ordem decrescente de proficiência  

                      1                                           2                                             3 

        4                                           5 

Nenhuma 

3. Nível de proficiência em Português 

A1        A2       B1                B2                    C1 

                 Inicial             Elementar                          Intermédio                                                       Avançado 

4. Estadia num país lusófono: 

Onde? 

Quando? 

Quanto tempo? 

 

Data: ___/____/_____ 

           DD   MM    YYYY 
 
Assinatura:   ____________________________________________________________________ 
 



Tratamento de dados pessoais – informação e consentimento 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 
abril de 2016, “RGPD”), são dados pessoais qualquer “informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos 
dados»); e ainda elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa 
singular;” – Artigo 4.º, n.º 1, do RGPD.

São exemplos de dados pessoais: a) o nome e apelido; b) o endereço de uma residência; c) um endereço de correio eletrónico como 
nome.apelido@empresa.com; d) o número de um cartão de identificação; e) dados de localização (por exemplo, a função de dados de 
localização num telemóvel); f) um endereço IP (protocolo de internet); g) testemunhos de conexão (cookies).
Através da aceitação da presente Política de Privacidade, o utilizador presta o seu consentimento, em conformidade com a Lei. Em caso 
algum o ICLP fornecerá os seus dados pessoais a outras entidades que não estejam estritamente ligadas à prestação dos nossos serviços. 

Existem dados pessoais que são indispensáveis à prestação dos nossos serviços (exemplo: nome, data nascimento, contactos, fotografia, 
número de identificação e número fiscal). Se estes dados não forem fornecidos pelos titulares ou se revelarem insuficientes e/ou incorretos, 

o ICLP não poderá prestar os seus serviços, sendo da responsabilidade do titular dos dados a sua insuficiência ou incorreção.

Autorização:
Tomo conhecimento de que será assegurada a confidencialidade e segurança dos dados pessoais por mim fornecidos, nos 
termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016. Tomo conhecimento que 
posso aceder, retificar, apagar ou retirar o consentimento dos mesmos, nos termos descritos na legislação, através do contacto: 
iclp@letras.ulisboa.pt

Dou autorização a que o ICLP e/ou suas entidades contratadas — para os fins dos serviços por mim contratados — tratem e mantenham 
os seguintes dados:

Nome completo, data de nascimento, género, fotografia, cópia de documento de identificação, para fins identificativos e de 

inscrição, nacionalidade, telefone e endereço eletrónico, profissão, número fiscal 

1.

2. Autorizo que me seja enviada documentação de publicidade das atividades do ICLP, designadamente através de newsletter:



1.

2. I give consent to ICLP to send me promotional information of their activities, namely through newsletter:

Personal data process – information and consent 

According to the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 
April 2016, “GDPR”), personal data means any “information relating to an identified or identifiable natural person («data subject»); and 
also factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;” - Article 4 
(1) of the GDPR.

Examples of personal data are: a) name and surname; b) a residential address; c) an email address such as name.surname@company.com; d) 
an identity card number; e) location data (for example, the location data function on a mobile phone); f) an IP address  (internet protocol); 
g) connection reports (cookies).

By accepting this Privacy Policy, the user gives consent in accordance with the Law.  In no situation whatsoever will ICLP transfer your 
personal data to other entities that are not strictly related to the provision of our services.   

Certain personal data are essential for the provision of our services (such as, name, date of birth, contacts, photograph, identification 
number and tax number).  If these data are not provided by the data subjects or proved to be insufficient and/or incorrect, ICLP will not 
be able to provide their services and the data subject is responsible for the lack or inaccuracy of such data.

Consent:

I acknowledge that the confidentiality and security of the data I have provided is ensured in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. I am aware that I can access, rectify, erase or withdraw my consent of the 
same, in accordance with the terms of the law, by contacting: iclp@letras.ulisboa.pt

I give consent to ICLP and/or their contracted entities – for the purposes of the services contracted by me – to process and store the 
following data: 

Full name, date of birth, gender, photograph, copy of identification document for

registration, nationality, telephone number and email address, profession, tax number   
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