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 MATRÍCULA E INSCRIÇÃO 

 2018 
Informações sobre a Matricula 

As matriculas são feitas por quem tenha diploma de Licenciatura ou diploma da 12ª classe do ensino 

geral ou equivalente, e tenham realizado com aprovação o exame de admissão da UMUM. 

 
Todas as informações assinaladas com * são obrigatórias. 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

Nomes próprios * 

 

Apelidos * 

 

Sexo:    Estado Civil:   

País de residência * Nacionalidade * 

   

Data de Nascimento * Naturalidade 

   

Documento de identificação: *  Bilhete de identidade,  Carta de condução,  Passaporte e DIRE 

Data de emissão * Validade * Local de emissão 

    

NUIT * Ocupação * 

   

 

 
CONTACTOS 

 

E-mail Telefone 

   

Celular * Celular alternativo 

 

Morada 

 

Localidade * Código Postal 

 

Distrito (se Moçambique) Província (se Moçambique) 

 

 

 
EDUCAÇÃO PRÉVIA 

 

Qualificação prévia mais elevada * Data de conclusão * Média final* 

 

Área de formação (apenas para matrícula no Mestrado) 

 

Instituição de educação 

 

Localidade País * 
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CURSO 

 

Cursos (numere os cursos a que se candidata por ordem de preferência) 

 [CAG] Ciências de Administração e Gestão  [CED] Ciências da Educação 

 [EIT] Engenharia Informática e Tecnologias  [TEO] Teologia 

 [MPD] Mestrado em Pedagogia e Didáctica. 

Ocupação: *  Estudante tempo integral,  Estudante trabalhador 

 

 
ANO E SEMESTRE 

 

Ano e semestre a que se inscreve* 

 Ano 1  Ano 2  Ano 3  Ano 4  Semestre 1  Semestre 2 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 Declaro como sendo verdadeiras e correctas as minhas declarações. 

 Li e aceito os termos do Regulamento Académico. 

 Tenho acesso a tecnologias de comunicação, computador e ligação à internet sem restrições 

temporais ou técnicas que me permite frequentar o regime semi-presencial ou a distância. 

 

Data e assinatura do candidato 

 

 

 
DOCUMENTAÇÃO 

 

Documentação apresentada: 

 Certificado/declaração da 12ª classe do ensino geral ou equivalente devidamente certificada,  

 Cartão de Identificação Tributária (NUIT), 

 Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Carta de condução,  

ou Passaporte e DIRE, no caso dos estrangeiros). 

Documentação entregue: 

 Cópia do certificado/declaração da 12ª, 

 Cópia do Cartão de Identificação Tributária (NUIT),  

 Cópia do documento de identificação, 

 

 
ENTRADA 

 

 Documento do POS, depósito ou transferência bancária para efeitos de pagamento da taxa de 

matrícula, inscrição e inscrição das unidades curriculares em atraso. 

 

Data e assinatura da recepção 

 

 

 
ANOTAÇÕES 


