
 
 

USCQAL - Universidade Sénior de Carnaxide e Queijas, Aprendizagem e Lazer 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS – 2020 / 2021 
 

   Nº de Aluno _______ (Sede USCQAL ______ / Pólo Queijas ______) 
                    

 
 

 
Nome 

 

 
Morada 

 

 
Localidade 

  
Código Postal 

 
- 

 
 
 

Telefones 
  Data 

Nascimento 
/ / 

E-Mail 
 

NIF 
 B.I. / C. 

Cidadão 
 

 

 

 

 
 

Contactos 
Urgência 

 
Telefone 1 

  
Parentesco 

 

Telefone 2 
 

Parentesco 
 

 

 

 
 
 

A preencher pelos serviços da Junta de Freguesia 

Nº Inscrição 
 Data 

Receção 
/ / Hora : 

Recebido por:  

 

 
Habilitações 
Literárias 

É a primeira vez que 
se inscreve na USCQAL? 



 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

1. Preenchimento da Ficha de Inscrição 
 

A inscrição/renovação na USCQAL deverá ser formalizada no atendimento ao público da sede da Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, ou na Delegação de Queijas, mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição existente nestes serviços. 
A Ficha de Inscrição deve ser obrigatoriamente preenchida com LETRAS MAIÚSCULAS. 
Por forma a manter uma base de dados apropriada sobre os alunos, todos os campos de preenchimento da Ficha 
de Inscrição são obrigatórios. Para o efeito, os interessados devem munir-se do respetivo Cartão do Cidadão, ou 
do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte Fiscal, atualizados. 
Os “Contactos de Urgência”, informação importante para comunicação de qualquer eventualidade, podem ser de 
um familiar, amigo ou vizinho mas nunca deve ser colocado o contacto do próprio aluno. 
Os serviços da Junta atribuirão um NÚMERO DE INSCRIÇÃO a cada aluno que servirá para definir a sequência da 
sua inscrição para efeito de aceitação nas disciplinas escolhidas face às respetivas vagas. 
 

2. Horário e escolha das disciplinas 
 

Cada aluno deve inscrever-se, unicamente, nas disciplinas que realmente lhe interessam e tem disponibilidade 
para frequentar. 
Só poderá ser escolhida uma das várias disciplinas que se encontrem em sobreposição.  
Marque um “X” nos quadrados respetivos das disciplinas que pretende escolher, Um só “X” em cada linha. 
 

3. Condições de frequência 
 

Os alunos pagarão no ano letivo uma taxa de frequência da USCQAL, anual, no valor de 120 euros, conforme taxa 
prevista e aprovada no Regulamento da Tabela Geral de Taxas da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. 
Este valor poderá ser atualizado ou revisto sempre que tal se justifique. 
A taxa de frequência da USCQAL será liquidada numa das seguintes formas: 

a) Em duas prestações iguais, no valor de 60 euros cada, sendo a primeira paga no ato da inscrição e a 
segunda no início do 2º período de aulas.  

b) Na totalidade, no ato da inscrição. Neste caso, será feita uma redução de 20 Euros da taxa de frequência da 
USCQAL, de acordo com a tabela de taxas da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas. 

O não pagamento nos períodos indicados poderá determinar a suspensão da frequência do aluno até à sua 
regularização. 
Para alunos com carência social e económica, portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, sinalizados pelo 
Gabinete de Apoio Social da Junta de Freguesia ou por entidade da Comissão Social de Freguesia, através de 
atendimento ou relatório social, será atribuída isenção da taxa de frequência da USCQAL por ano letivo e até 10% 
do total de alunos inscritos à data do pedido. 
Em caso de desistência que não seja imputável à USCQAL, os alunos não serão reembolsados do valor referente à 
taxa de frequência já paga. Em caso de desistência justificada, nomeadamente por doença prolongada 
comprovada por atestado médico, poderá vir a ser solicitado o reembolso desde que o aluno não tenha 
frequentado qualquer aula após o referido pagamento. 
A aceitação dos alunos por disciplina está condicionada ao limite de vagas por salas ou ao número fixado pelo 
respetivo professor, com base em critérios de natureza pedagógica, sendo que os demais ficarão em lista de 
espera, podendo vir a frequentar a disciplina consoante a disponibilidade.   
 

4. Seguros 
 

Em cada ano letivo, os alunos serão abrangidos por um seguro de Acidentes Pessoais (Apólice PA19AH0157) pago 
pelos próprios no ato da inscrição na USCQAL. O valor deste seguro será informado na Secretaria da Junta de 
Freguesia.  
 
É dever do aluno tomar conhecimento e cumprir as normas de funcionamento da USCQAL 
 

ASSINATURA  
  (do aluno) 

 

 


