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DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA 
 

 

Ano Lectivo de 2020/2021                                          Processo Nº ____________ 

 
(a)............................................................................................................ portador do C.C. ou B.I.  

nº ....................., emitido em ......./....../......, pelo Arquivo Identificação de ................................. 

declara, para efeitos de instrução do seu processo relativo à concessão de uma bolsa de  estudo  

pela Fundação Rotária Portuguesa, que no ano lectivo de  2019/2020  frequentou o  (b) ........ano  

de (c) ....................................................................................................................................... 

na (d) ....................................................................................................................................... 

em (e) ......................................................................................................................................   

No   corrente  ano   lectivo   de  2020/2021,  encontra-se inscrito no (f)........... ano  

de (g) ...................................................................................................................................... 

na (h) ....................................................................................................................................... 

em (i) ..................................................................................................................................... 

onde frequenta as seguintes disciplinas: 

(j   _______________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 

__________________________________               _________________________________ 
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

 

Este impresso deve ser preenchido sem rasuras ou emendas, com letra bem legível (se 

possível escrito em computador), datado e assinado pelos bolseiros. 

 

a) Nome completo. 

b) Indicar o ano do curso que frequentou no último ano lectivo. 

c) Indicar o nome do curso que naquele ano frequentou. 

Por Ex: História, Direito, Sociologia, Matemática, etc. 

d) Indicar o nome da Escola ou Faculdade que frequentou.  

    Por Ex: Escola Secundária Avelar Brotero, Faculdade de Economia, etc 

e) Indicar a Localização da Escola ou Faculdade que frequentou. 

    Por Ex: Coimbra, Lisboa, Vila Real 

f) Indicar o ano do curso em que está matriculado. 

g) Indicar o nome do curso em que está matriculado. 

Por Ex: História, Direito, Sociologia, Matemática, etc. 

h) Indicar o nome da Escola ou Faculdade em que está matriculado. 

Por Ex: Escola Secundária Avelar Brotero, Faculdade de Economia, etc 

i) Indicar a localização da Escola ou Faculdade em que está matriculado. 

      Por Ex: Coimbra, Lisboa, Vila Real 

j) Mencionar os nomes das disciplinas ou cadeiras que frequenta, e no caso de alguma ser 

semestral indicar se é do 1º ou do 2º semestre. 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que me comprometo a cumprir o Regulamento de Bolsas de Estudo da 

Fundação Rotária Portuguesa, que me foi enviado em anexo a esta Declaração de 

Frequência e que é do meu inteiro conhecimento. 

 

 

........................................................, ....... de ...................................... de 20 ___ 

 

 

 

Assinatura ...............................……………............................................... 
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