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Documentos possíveis de serem requisitados no Portal do Estudante 

  

 

 

 

 Se não tiveres acesso ao Portal do Estudante contacta-nos para academicos@ipleiria.pt 

DOCUMENTOS DE EMISSÃO AUTOMÁTICA 

MODELO MODO DE ENTREGA DESTINATÁRIOS FINS A QUE O DOCUMENTO SE DESTINA EMOLUMENTO 

(€)  

Comprovativo de Matrícula Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP, PG, 
CCD/Form. Avançada 

Comprovativo de matrícula e inscrição num curso do Politécnico de 
Leiria 

Sem 
emolumento 

Passe SUB-23 Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP, PG, 
CCD/Form. Avançada 

Comprovativo de matrícula, bem como se és ou não beneficiário da 
Ação Social Direta no Ensino Superior 

Sem 
emolumento 

Comprovativo de inscrição em 
Unidades Curriculares 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP, PG, 
CCD/Form. Avançada 

Comprovativo onde são discriminadas as unidades curriculares que 
estás inscrito no ano letivo requerido 

Sem 
emolumento 

Comprovativo de inscrição em 
Programa de Pós-Doutoramento 

Online, portal do 
estudante 

Inscritos em Programa de 
Pós-Doutoramento 

Comprovativo onde são discriminadas as unidades curriculares que 
estás inscrito no Programa de Pós-Doutoramento, no ano letivo 
requerido. 

Sem 
emolumento 

Comprovativo de inscrição em 
Unidades Curriculares Isoladas 

Online, portal do 
estudante 

Inscritos em Unidades 
Curriculares Isoladas  

Comprovativo onde são discriminadas as unidades curriculares 
isoladas a que estás inscrito no ano letivo requerido 

Sem 
emolumento 

DOCUMENTOS DE EMISSÃO PELOS SERVIÇOS 

MODELO MODO DE ENTREGA DESTINATÁRIOS FINS A QUE O DOCUMENTO SE DESTINA EMOLUMENTO 

(€)  

Carta de curso de Licenciatura Presencial ou via 
postal 

1º ciclo Comprovativo de atribuição de grau de 1º ciclo. A sua requisição 
não é obrigatória pelo que só será emitida se for requerida 

75 euros 

Carta de curso de Mestrado Presencial ou via 
postal 

2º ciclo Comprovativo de atribuição de grau de 2º ciclo. A sua requisição 
não é obrigatória pelo que só será emitida se for requerida 

100 euros 

Diploma de TeSP Presencial ou via 
postal 

TeSP Documento comprovativo da conclusão de um curso não 
conferente de grau 

55 euros 

Certidão de registo, com 
assinatura digital 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP e PG  Certidão de registo de grau e diploma pela conclusão de curso. No 
caso de teres atividades para serem registadas no Suplemento ao 
diploma deverás preencher o documento previsto no momento da 
seleção do documento 

25 euros 

Certidão de registo, com 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão discriminativa, com 
assinatura digital 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP, PG Certidão discriminativa das UC aprovadas e classificações obtidas 10 euros 

Certidão discriminativa, com 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão de programas, com 
assinatura digital 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP Certidão de programas e cargas horárias de unidades curriculares 15 euros. Por 
cada unidade 

curricular a partir 
da 2.ª, acresce o 
valor 1,5 euros  

Certidão de programas, com 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão de curriculum, com 
assinatura digital escolar 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo - curso de 
Enfermagem  

Emitido aos estudantes que concluam o curso de Enfermagem 45 euros 

Certidão de curriculum escolar, 
com assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão discriminativa de 
unidades curriculares isoladas, 
com assinatura digital 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP Emitida pela realização de unidades curriculares isoladas 15 euros 

Certidão discriminativa de 
unidades curriculares isoladas, 
com assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão não específica, com 
assinatura digital 

Online, portal do 
estudante 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP No campo Observações terás que indicar os dados que pretendes 
ver certificados. Sem esses dados o pedido é inválido 

5 euros. Por cada 
página a partir da 

2.ª até à 10.ª 
acresce o valor de 

1,5 euros. Por 
cada página a 
partir da 11.ª 

acresce o valor de 
7 euros 

Certidão não específica, com 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão de Especialização por 
conclusão da parte curricular 
curso Mestrado não inferior a 
60 ECTS, com assinatura digital  

Online, portal do 
estudante 

 2º ciclo, Emitida pela realização da parte curricular do curso de Mestrado 
não inferior a 60 ECTS 

25 euros 

Certidão de Especialização por 
conclusão da parte curricular 
curso Mestrado não inferior a 
60 ECTS, com assinatura 
manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

Certidão de matrícula, com 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP Certidão comprovativa de matrícula e inscrição num curso do 
Politécnico de Leiria 

5 euros 

Certidão de matrícula 
(declaração de não prescrição), 
assinatura manuscrita 

Presencial ou via 
postal 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP Certidão de matrícula para efeitos de obtenção de declaração de 
não prescrição 

5 euros 

Suplemento ao Diploma Presencial ou via 
postal 

1º ciclo, 2º ciclo, TeSP Só deverá ser selecionado após solicitação da Certidão de Registo 
e/ou Carta de Curso/Diploma. 

Sem 
emolumento 

Notas: 
1. Ao emolumento referido poderá acrescer: 

a. Taxa de urgência, no valor de 16 euros. Aplicável sobre cada documento requerido e desde que praticado no prazo máximo de dois dias. Pressupõe que, ao abrigo dos 
normativos internos, os atos respetivos sejam certificáveis nesse prazo (2 dias). 

b. Portes de envio por correio nacional ou correio internacional 

2. Os estudantes bolseiros beneficiam de uma redução de 50 % nos emolumentos acima previstos. 
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