MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE
MATRÍCULA

Sección de Formación Continua y Títulos
Propios
Código del curso:

NOMBRE
DEL CURSO:

LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DATOS DEL/LA ALUMNO/A

Nombre:
Apellidos:
Doc. Identidad:
Nº. Documento:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Provincia nacimiento:

DNI

Nacionalidad:
Domicilio:

Código Postal:
NOTA: todos los campos anteriores deben rellenarse obligatoriamente.

CUENTA PARA EL ABONO DE LA MATRÍCULA
Cuenta abono matrícula:
IBAN:
SWIFT:

0049.6744.44.2316155416 (Banco Santander)
ES35.0049.6744.44.2316155416
BSCHESMMXXX
En, a _ de de 2019
(firma del interesado)

No es necesario abonar ningún tipo de matrícula.
NOTA.- Relación de documentos que deben acompañar a esta matrícula:
 Fotocopia del D. N. I.

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
BADAJOZ / CÁCERES
(ENVIAR AL DIRECTOR DEL CURSO)
INFORMACIÓN RECONOCIMIENTOS CRÉDITOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

INFORMAÇÃO SOBRE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS PELA UNIVERSIDAD DA
EXTREMADURA

No passado mês de Jolho tiveram início os trâmites necessaários da parte da
Direcção Académica do Congresso, para que o Congresso Hispano – Luso “A
problemática do Trânsito e as Novas Tecnologias”, que se realizará de 16 a
19 de Outubro de 2019, na Escola de Trânsito da Guardia Civil de Mérida,
tenham um reconhecimento de 3 créditos ECTS por parte da Universidade da
Extremadura.
As pessoas interessadas em obter este reconhecimento, juntamente com o
certificado de participação, têm as seguintes obrigações:
-

Assistência a todas as comunicações do Congresso.

-

Realização de uma actividade ou exercício prático elaborado pela
Direcção do Congresso, o qual deverá superar e entregar antes de 22
de Outubro.

As pessoas que decidam obter este reconhecimento devem levar a cabo os
seguintes passos:
-

Escrever para o seguinte correio electrónico e solicitar o documento de
matrícula no Congresso: areaderechopenaluex@gmail.com

-

Preenchê-lo, assiná-lo e enviá-lo para o mesmo correio electrónico, junto
com cópia do CC, BI ou passaporte.

-

O prazo máximo de entrega da documentação será uma semana antes
do início da realização do Congresso.

Uma vez matriculado/a, deverá assinar todos os dias umas actas elaboradas
pela Universidade da Extremadura.
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Como obter o certificado de aproveitamento?
Como se indicou, as pessoas matriculadas deverão realizar uma actividade, a
qual se comunicará previamente ao inscrito, por correio electrónico.
Realizada a actividade, receberá um correio comunicando por parte da
Direcção do Congresso, com o resultado APTO ou NÃO APTO.
No caso de o resultado ser APTO, pode solicitar o certificado de
aproveitamento de 3 créditos ECTS, da seguinte maneira:
1.

Pagamento

de

15,80

euros

ES84.0049.6147.6421.1001.2426,

na

seguinte

indicando

conta

nome,

bancária:

apelidos

e

designação do Congresso.
Link

web

UNEX:

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/secretariados/postgrado/documentos/expedicion
2.

Envio do comprovativo de pagamento, en PDF, para o endereço:
areaderechopenaluex@gmail.com

3.

Uma vez expedido o certificado, receberá no seu domicílio (ou morada
indicada na matrícula) uma carta da Universidade da Extremadura para
proceder ao levantamento do certificado de aproveitamento. As pessoas
que sejam de fora da comunidade autónoma da Extremadura poderão
solicitar o envio do certificado, escrevendo a: postgrado@unex.es.

Relembra-se que se trata de uma actividade voluntaria.
Somente as pessoas interessadas em obter o certificado de
aproveitamento de 3 créditos ECTS da Universidade da
Extremadura devem executar a actividade.
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