
Atividade
Entidade que confirma 

as atividades
Texto-base Português Observações

Dirigente associativo na AAUalg AAUAlg
Dirigente associativo da Associação Académica da Universidade do Algarve, na 

qualidade de                              ,de        a          .

Tunante AAUALG Membro da Tuna Académica <"nome do grupo">, de         a         .

Rádio Universitária RUA Colaborou na Rádio da Universidade do Algarve, de             a             
Colaboração igual ou 

superior a 6 meses

Membro do Senado Universitário UO
Membro do Senado da Universidade do Algarve, na qualidade de Representante 

dos Estudantes, de         a         .

Membro do Conselho Geral da 

Universidade
Secretariado Conselho Geral

Membro do Conselho Geral da Universidade do Algarve, na qualidade de 

Representante dos Estudantes, de         a           

Membro do Conselho Pedagógico U.O.
No(s) ano(s) letivo(s) de XXX/XXX, o (a) estudante pertenceu ao Conselho 

Pedagógico da <Nome da U.O.>

Delegado de curso/ano UO
No(s) ano(s) letivo(s) de XXX/XXX, o (a) estudante foi delegado do curso <Nome 

do curso>, em representação do <nº do ano> ano

Membro da Comissão de curso UO
No ano letivo de XXX/XXX, o (a) estudante pertenceu à comissão do curso 

<Nome do curso>

Mobilidade ao Abrigo de Programas 

Europeus e/ou Protocolos de Cooperação
GRIM/SAC

No ano letivo de XXXX/XXXX, o (a) estudante frequentou o <Período/Ano> na/no 

<Universidade>,

<País>, ao abrigo do <Programa/Acordo de Cooperação>.

Participação em Programas Intensivos no 

âmbito do Programa 

SOCRATES/ERASMUS

GRIM/SAC

No ano letivo de XXXX/XXXX, o (a) estudante participou no Programa Intensivo 

SOCRATES/ERASMUS intitulado <"Nome">, que decorreu na <Universidade>, 

<em País>, de Data a Data.

Atleta de Alto Rendimento SAC
Atleta de alto rendimento na modalidade de <  nome da modalidade >, no(s) 

ano(s) letivo(s) de XXXX/XXXX

Atleta-Estudante AAUALG
Atleta desportivo da Universidade do Algarve, no(s) ano(s) letivo(s) de 

XXXX/XXXX , na modalidade de < nome da modalidade >

Mérito Académico

SA se forem bolsas da DGES

/UO se forem bolsas de mérito 

atribuídas pelas próprias

Bolsa de estudo por mérito recebida pelo desempenho académico excecional 

no(s) ano(s) letivo(s) de XXXX/XXXX,

Colaboração em trabalhos de I&D UO/CI

O(a) estudante colaborou na <descrição da atividade>, inscrita no <nome do 

centro de investigação; laboratório ou projeto de investigação>,  sob a 

orientação do(a) Professor(a) <Nome do professor>,  da <Nome da U.O. a que 

pertence>, num total de --Horas

Colaboração em projetos de intervenção 

na comunidade
UO/CI

O(a) estudante colaborou na <descrição da atividade>, inscrita no <nome do 

centro de investigação; laboratório ou projeto de intervenção na comunidade>,  

sob a orientação do(a) Professor(a) <Nome do professor>,  da <Nome da U.O. a 

que pertence>, num total de --Horas

Colaboração na atividade letiva ou na 

organização de eventos técnico-

científicos, culturais ou desportivos

UO

No ano letivo de XXX/XXXX, o(a) estudante colaborou na realização de < 

designação das atividades letivas/nº de eventos técnico-

científicos/culturais/desportivos>

Voluntariado Ualg V+

De Data a Data, o(a) estudante integrou o grupo de voluntariado UAlg V+  e 

colaborou em <Nª de atividades/nº de projetos> em regime de voluntariado, 

num total correspondente a cerca de nº de horas

Coralista Direção Administrativa do Coro
O (a) estudante integrou o Grupo Coral da Universidade do Algarve, de         a 

          

Título da 

Dissertação/Projeto/Relatório/Tese
SAC

O (a) estudante defendeu nas provas públicas que ocorreram em <data >,  a 

dissertação/projeto/relatório/tese com o título <título>  .

Participação em iniciativas formativas Biblioteca; GASP; GAIP
O(a) estudante participou na iniciativa _______, organizada pelo(a) ________, 

em _______ (datas/período), num total de ______h.
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