
20__ / 20__
ANO LETIVO

Lisboa, ______ de __________________ de 20_____

Registo de Entrada: ___________________

O(s) Docente(s)

Compensação de aula não lecionada do dia ______/______/20______

Aula de Compensação / Sumário da aula do dia ______/______/20____ das ____h____ às ____h____
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Despacho da Direção de Curso: Abra-se o Sumário       Sim        Não 

Data: _____  / _____  / 20______    Assinatura: _______________________________

A Preencher pelos Serviços

Em conformidade com a Ordem de Serviço nº 156/2018          Sim        Não

Foi dada autorização prévia                  Sim        Não

Conferido por: _________________________   Recebido em _____ / _____ / 20_____

A Administração: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data: _____ / _____ / 20________________________________________
(Assinatura)

Curso: _________________________________________________ Ano: _______ Turma: __________________

Unidade Curricular: ___________________________________________________________________________

Docente: ___________________________________________________________________________________

Sumário
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Os dados pessoais recolhidos no âmbito da Ins�tuição, em suporte �sico ou digital, e qualquer que seja a sua natureza, são tratados de forma responsável, através de 
polí�cas e medidas adequadas para evitar acessos e u�lizações indevidas e para responder a eventuais intrusões, minimizando riscos. A Ins�tuição não fornece ou cede 
os dados pessoais a terceiros, exceto no cumprimento de obrigações legais, devidamente salvaguardados. No processo de alteração à polí�ca de dados importa referir 
que, no âmbito das a�vidades da Ins�tuição, há dados de carácter obrigatório para o processo académico e que não carecem de autorização do �tular. Consulte a nossa 
polí�ca de proteção de dados em h�p://www.grupolusofona.pt/pt/poli�ca-de-privacidade.



Nº de Aluno Assinatura

Curso: _________________________________________________________ Ano: ___________ Turma: ______________________

Unidade Curricular: ___________________________________________________________________________________________

Docente: ___________________________________________________________________________________________________

Data da Aula ______/______/20____        Horário: das ____h____ às ____h____

Nome Legível

Discentes

Lista de Presenças

Os dados pessoais recolhidos no âmbito da Ins�tuição, em suporte �sico ou digital, e qualquer que seja a sua natureza, são tratados de forma responsável, através de 
polí�cas e medidas adequadas para evitar acessos e u�lizações indevidas e para responder a eventuais intrusões, minimizando riscos. A Ins�tuição não fornece ou cede 
os dados pessoais a terceiros, exceto no cumprimento de obrigações legais, devidamente salvaguardados. No processo de alteração à polí�ca de dados importa referir 
que, no âmbito das a�vidades da Ins�tuição, há dados de carácter obrigatório para o processo académico e que não carecem de autorização do �tular. Consulte a nossa 
polí�ca de proteção de dados em h�p://www.grupolusofona.pt/pt/poli�ca-de-privacidade.


