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II Curso Pós-Graduado de Atualização sobre Direito da Medicina e Justiça Penal 

2014-2015  

Professores Coordenadores: João Lobo Antunes, Maria Fernanda Palma,  

Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes e Maria do Céu Rueff 

 

Ficha de inscrição – inscrições até 31 de janeiro de 2015  

  

Dados Pessoais: Nome: __________________________________________________ 

___________________________________________ Data de nascimento: ___/___/___ 

Nome a constar no recibo (se diferente): ______________________________________ 

NIF a constar no recibo (preenchimento obrigatório): ___________________________ 

B.I./C.C. n.º: _______________ emitido em: ________________ na data: ___/___/___ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Localidade: __________________________ Código Postal: _____________________ 

Telemóvel: __________________ Telefone fixo (das 10h às 19h):_________________ 

E-mail (em MAIÚSCULAS): ______________________________________________ 

Habilitações Literárias: Curso de licenciatura: ________________________________ 

Média: ___ Data de conclusão: ___/___/___ Instituição de Ensino: ________________ 

Outros graus obtidos: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Profissão: _____________________________________________________________ 

Opção de pagamento: _____________________ (indicar A., B., C., D., E., F. ou G.) 

A. Pagamento de € 1320 em três prestações de € 440 cada (a primeira prestação é paga no ato de 

inscrição, a segunda até dia 15 de março de 2015 e a terceira até 15 de maio de 2015). 

B. Pagamento integral inicial a pronto com desconto de 15%, correspondente a €200 (= € 1120). 

C. Médicos inscritos na Ordem dos Médicos e Juízes, Magistrados do Ministério Público, 

Advogados e Advogados-estagiários inscritos no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos 

Advogados e Auditores de Justiça do Centro de Estudos Judiciários (até ao limite de 15 

inscrições): Desconto de 25%, correspondente a € 330 (= € 990) no caso de pagamento integral 

inicial a pronto. 

D. Membros do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público: Desconto de 25%, 

correspondente a € 330 (= € 990) no caso de pagamento integral inicial a pronto. 

E. Licenciados ou Mestres em Medicina ou Direito que tenham obtido o grau no ano letivo 2012-

2013 ou posterior: Desconto de €300 (= € 1020) no caso de pagamento integral inicial a pronto. 

F. Alunos finalistas da Licenciatura em Direito, Mestrandos e Doutorandos no ano letivo 2014-

2015: Desconto de 50% (= € 660) no caso de pagamento integral inicial a pronto. 

G. Inscrições em sessões avulsas: aceitam-se inscrições em sessões avulsas mediante o pagamento 

de € 120 por cada sessão. Sessão pretendida: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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NOTA: Regime de avaliação facultativo, com a apresentação de relatório escrito: Inscrição: € 270 

(descontos não aplicáveis). A inscrição neste regime pode ser efetuada até ao final da parte letiva do 

curso. 
 

 

Juntar: a) comprovativo da licenciatura; b) currículo; c) uma fotografia (colada no 

canto superior direito da página 1 desta ficha); d) comprovativo de uma das condições 

que permitem beneficiar dos descontos referidos nas “opções de pagamento” referidas 

supra. 

 

Se a inscrição não for efectuada presencialmente: 

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

Junto envio comprovativo da transferência bancária ou depósito efetuados (conforme 

opção de pagamento A., B., C., D., E., F. ou G.), para pagamento da inscrição no II 

Curso Pós-Graduado de Atualização sobre Direito da Medicina e Justiça Penal 2014-

2015, com a indicação expressa do nome do participante, no valor de __________ 

Euros, no dia ___ de ____________ de ______ para a conta n.º 0824.0105.2783.0 na 

Caixa Geral de Depósitos, balcão da Universidade de Lisboa, do INSTITUTO DE 

DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS (IDPCC), cujo NIB é 

0035.0824.0001.0527.8308.6. 

PAGAMENTO POR CHEQUE: 

Junto envio cheque n.º ___________________________________ da entidade bancária 

______________________ à ordem de INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS 

CRIMINAIS (IDPCC) no montante de __________ Euros (conforme opção de 

pagamento A., B., C., D., E., F. ou G.), para pagamento da inscrição no II Curso Pós-

Graduado de Atualização sobre Direito da Medicina e Justiça Penal 2014-2015, que 

decorrerá no ano letivo 2014-2015. 

 

Declara conhecer e aceitar as condições gerais e o regulamento do curso. 

 

Data:__________________________________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

ENVIAR PARA: 

IDPCC – FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, 1649-014 LISBOA – PORTUGAL 

OU, 

CASO OPTE POR PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIAR POR 

CORREIO ELETRÓNICO PARA: idpcc@fd.ul.pt 

Tabela a preencher pelos Serviços do IDPCC: 

Taxas  Numerário Cheque n.º  N.º do recibo 

1.ª Prestação (___________€)    

2.ª Prestação (___________€)    

3.ª Prestação (___________€)    

Prestação única (________€)    
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