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REGULAMENTO DO SUPLEMENTO AO DIPLOMA DO IPVC 

Regulamento n.º 621/2011, 2 de Dezembro 

(de acordo com o Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro e Portaria nº 

30/2008, de 10 de Janeiro) 

 

 

6) Informações complementares 

 

 

anexo  

 (modelos de Declarações para o Suplemento ao Diploma) 

 

 

 

1. Participação em órgãos de gestão 

Atividade Certificação Texto em português  

Membro do Conselho 

Diretivo 

Director da escola Representante dos 

estudantes no Conselho 

Directivo da Escola 

Superior de X, entre 

AA/AA e AA/AA 

Doc1 

Membro do Conselho 

Pedagógico 

Presidente do Conselho 

Pedagógico 

Representante dos 

estudantes no Conselho 

Pedagógico da Escola 

Superior de X, entre 

AA/AA e AA/AA 

Doc1 

Membro da Assembleia 

de Representantes 
Director da escola 

Representante dos 

estudantes na Assembleia 

de Representantes de  

AA/AA e AA/AA 

Doc1 

Membro do Conselho 

Geral do IPVC 
Administrador do IPVC 

Representante dos 

estudantes no Conselho 

Geral do IPVC de AA/AA e 

AA/AA 

Doc2 

Membro da Comissão 

Permanente do 

Conselho 

Geral do IPVC 

Administrador do IPVC 

Representante dos 

estudantes na Comissão 

Permanente do Conselho 

Geral do IPVC de AA/AA e 

AA/AA 

Doc2 

Membro do Conselho Administrador do IPVC Representante dos Doc2 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc1.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc1.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc1.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc2.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc2.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc2.pdf
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Académico do IPVC estudantes na Assembleia 

do IPVC de AA/AA e 

AA/AA 

Membro do Conselho 

de Acção Social 
Administrador dos SAS 

Representante dos 

estudantes no CAS de 

AA/AA e AA/AA 

Doc3 

Membro de outras 

Comissões dos Serviços 

de Acção Social 

Administrador dos SAS 

Representante dos 

estudantes/membro na 

Comissão (nome) dos SAS 

de AA/AA e AA/AA 

Doc3 

2. Representação da Comunidade Estudantil 

Atividade Certificação Texto em português  

Comissão de Residentes Administrador dos SAS 

Membro da Comissão de 

Residentes na 

Residência de Estudantes 

de  

AA/AA e AA/AA 

Doc3 

Representante dos 

estudantes em grupos 

de trabalho  

Director da escola 

Representante dos 

estudantes no grupo de 

trabalho (nome), de 

AA/AA e AA/AA 

Doc4 

Representante dos 

estudantes na Comissão 

de curso 

Coordenador de curso 

Estudante delegado do 

curso ou representante 

dos estudantes do curso 

no Conselho Pedagógico  

Doc5 

Dirigente associativo 

Presidente da 

Associação de 

Estudantes ou Direcção 

da AE respectiva (no 

caso do Presidente) 

Membro da Associação 

de Estudantes na 

qualidade de (cargo) da 

Escola Superior de X, 

entre AA/AA e AA/AA 

Doc6 

3. Representações 

Atividade Certificação Texto em português  

Membro da Tuna 

Académica 

Administrador do IPVC 

ou  

Director da Escola 

respetiva 

Membro da Tuna 

Académica (nome) de 

AA/AA e AA/AA 

Doc7 

Atleta de alta 

competição  
Administrador dos SAS 

Atleta de alta competição 

ou atleta desportivo do 

IPVC, na (nome da 

modalidade) durante 

AA/AA 

Doc8 

Atleta de alta 

competição do IPVC 
Administrador dos SAS 

Atleta de alta competição 

desportiva do IPVC, na 

(nome da modalidade) 

Doc8 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc3.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc3.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc3.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc4.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc5.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc6.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc7.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc8.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc8.pdf
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durante AA/AA 

Membro ativo de grupo 

artístico e cultural do 

IPVC ou Escola 

Administrador do IPVC 

ou  

Diretor da Escola 

respetiva 

Membro activo de grupo 

artístico e cultural (nome) 

do IPVC ou Escola entre  

AA/AA e AA/AA 

Doc9 

4. Competências Linguísticas 

Atividade Certificação Texto em português  

Cursos realizados no 

IPVC ou Escola 

Administrador do IPVC / 

Diretor da Escola 

respetiva 

Participou com 

aproveitamento no curso 

X, realizado em Y, com a 

duração de n horas. 

Doc10 

Cursos financiados 

pelo 

IPVC ou Escola 

Administrador do IPVC / 

Diretor da Escola 

respetiva 

Participou com 

aproveitamento no curso 

X, realizado em Y, com a 

duração de n horas. 

Doc10 

5. Atividades Extracurriculares 

Atividade Certificação Texto em português  

Unidades curriculares Diretor da Escola  

O estudante realizou as 

seguintes unidades 

curriculares, não 

enquadradas no seu 

plano de estudos de 

Licenciatura, tendo 

obtido as seguintes 

classificações/créditos 

ECTS. 

Doc11 

Ações de formação ou 

Seminários ou Estudos 

ou estágios não 

curriculares 

Diretor da Escola 

respetiva 

O estudante realizou 

ações de formação ou 

Seminários ou estudos ou 

estágios não curriculares 

(nome) na 

instituição/empresa 

nacional ou estrangeira 

(nome) no período 

AA/AA. 

Doc12 

Organização de eventos 
Diretor da Escola 

respetiva 

O estudante participou 

na organização do 

(nome), (no âmbito da 

disciplina/curso), 

realizado a AA/AA 

Doc13 

Dinamização/participaç

ão 

em atividades de  

caráter científico, 

Diretor da Escola 

O estudante 

participou/dinamizou a 

atividade X, no âmbito da 

iniciativa Y, realizado 

Doc13 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc9.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc10.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc10.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc11.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc12.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc13.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc13.pdf
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técnico, cultural, 

artístico, desportivo ou 

lúdico 

entre AA/AA e AA/AA 

Tutor ERASMUS/outros 

programas e protocolos 

Coordenador 

Institucional 

ERASMUS/Relações 

Internacionais 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante tutoreou 

voluntariamente 

estudantes estrangeiros 

de (país), apoiando a sua 

integração académica, 

social e cultural 

Doc14 

6. Mobilidade Internacional 

Atividade Certificação Texto em português  

Mobilidade ao abrigo 

de 

Programas Europeus 

Coordenador 

Institucional 

ERASMUS 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante frequentou 

durante o (período) na 

(instituição de 

acolhimento), em (país), 

ao abrigo do (nome do 

programa) as seguintes 

disciplinas, tendo obtido 

os correspondentes 

créditos: (disciplina) 

(duração) (número de 

créditos) (classificação) 

Doc15 

Programas Intensivos 

Coordenador 

Institucional 

ERASMUS 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante participou no 

Programa Intensivo 

intitulado (nome) que 

decorreu na (nome da 

instituição de 

acolhimento) em (país), 

entre AA e AA (data) 

Doc16 

Mobilidade ao abrigo 

de 

Outros 

Programas/Protocolos 

de 

Colaboração 

Diretor da Escola 

respectiva 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante frequentou 

durante o (período) na 

(instituição de 

acolhimento), em (país), 

ao abrigo do (nome do 

programa) 

Doc17 

7. Mobilidade Nacional 

Atividade Certificação Texto em português  

Mobilidade Vasco da 

Gama 

Diretor da Escola 

respetiva 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante frequentou 

durante/o (período) na 

Doc17 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc14.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc15.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc16.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc17.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc17.pdf
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(instituição de 

acolhimento), em (país), 

ao abrigo do (nome do 

programa) as seguintes 

disciplinas, tendo obtido 

os correspondentes 

créditos: (disciplina) 

(duração) (número de 

créditos) (classificação) 

Mobilidade ao abrigo 

de 

outros 

Programas/Protocolos 

de 

Colaboração 

Diretor da Escola 

respetiva 

No ano letivo AA/AA o 

estudante frequentou 

durante o (período) na 

(instituição de 

acolhimento) ao abrigo 

do (nome do programa) 

Actividades 

Doc17 

8. Actividades de carácter científico 

Atividade Certificação Texto em português  

Apresentações de 

posters/comunicações 

em iniciativas de 

carácter científico 

Director da Escola 

respetiva 

O estudante apresentou 

o poster/comunicação 

(nome), durante (nome 

do evento), que decorreu 

em (nome) a AA/AA 

Doc18 

Publicação de trabalhos 
Director da Escola 

respetiva 

O estudante publicou o 

(nome) no (nome da 

revista/livro) a AA/AA 

Doc19 

Membro da equipa de 

Investigação 

Diretor da Escola 

respetiva 

O estudante integrou a 

equipa de investigação 

que desenvolveu entre 

AA/AA e AA/AA o Projeto 

(nome), financiado por 

(nome) 

Doc20 

9. Prestação de Serviços à comunidade externa 

Atividade Certificação Texto em português  

Voluntariado 
Diretor da Escola 

respetiva 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante participou 

voluntariamente na 

(nome da ação), no 

quadro da iniciativa 

(nome) 

Doc21 

Projetos de carácter 

social 

Diretor da Escola 

respetiva 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante participou na 

equipa (nome), no 

quadro da iniciativa 

Doc21 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc17.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc18.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc19.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc20.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc21.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc21.pdf
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(nome) 

Projetos específicos 

(área de formação) 

Diretor da Escola 

respectiva 

No ano lectivo AA/AA o 

estudante participou na 

equipa (nome), no 

quadro da iniciativa 

(nome) 

Doc21 

10. Prémios 

Atividade Certificação Texto em português  

Mérito Académico Administrador do IPVC 

O estudante ganhou o 

Subsídio (nome da 

entidade), atribuído ao 

melhor aluno finalista da 

Escola Superior X, pelo 

desempenho académico 

excepcional durante a 

(nome curso), realizado 

entre AA/AA e AA/AA 

Doc22 

Mérito Académico Administrador do IPVC 

O estudante ganhou a 

Bolsa de Mérito 

concedida ao abrigo do 

(nº despacho), pelo 

desempenho académico 

excecional durante o (ano 

curricular) do (nome 

curso), realizado no ano 

letivo AA/AA 

Doc22 

Mérito Académico Administrador do IPVC 

O estudante ganhou o 

Prémio concedido pelo 

IPVC, ao abrigo do (nº 

despacho), pela melhor 

média de ingresso no 1º 

ano curricular do (nome 

curso) 

Doc23 

11. Outros 

Atividade Certificação Texto em português  

Assembleia Estatutária Administrador do IPVC 

Representante dos 

estudantes na Assembleia 

Estatutária XX, de AA/AA a 

AA/AA 

Doc24 

Notas: 

Como critério de aceitação das actividades elegíveis, considera-se: 

1. Assiduidade - verificação através de atas; mínimo 50% de presenças nas reuniões; 

2. Participação ativa e comprovada nas atividades; 

3. Certificados emitidos. 

http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc21.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc22.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc22.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc23.pdf
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/doc24.pdf

