
Normas de Inscrição 
para Finalistas 

 

TODOS OS POTENCIAIS GRADUADOS 

• Devem estar inscritos na Clonlara há dois semestres completos, no ensino 
secundário, antes de ser garantida a elegibilidade para a graduação. 

• Devem ganhar um mínimo de 5.5 créditos com a Clonlara para ser elegíveis 
para a graduação. Créditos transferidos não contam para este mínimo. Os 
estudantes podem ganhar mais do que os 22 créditos requeridos para se 
graduarem. 

• Devem aderir aos prazos para a submissão dos materiais, pagamentos, etc 
independentemente da sua data de inscrição 

Nota: A Clonlara reserva-se no direito de pedir mais explicações e/ou documentação 
acerca das aprendizagens do aluno além do normalmente requerido. 

REINCRIÇÃO DE ALUNOS COMO FINALISTAS 

• Devem estar reinscritos até 15 de janeiro para se poderem graduar em junho. 

• A Clonlara irá determinar se o estudante cumpre todos os requisitos para ser 
finalista e se completa todos os passos do processo de graduação. 

• Os estudantes são notificados do estado da sua graduação após a 
documentação, requisição de créditos e materiais da graduação (candidatura e 
taxas de graduação, exame final, registo do trabalho na comunidade, lista de 
leitura e portfólio) serem analisados. 

NOVOS ESTUDANTES QUE SE INSCREVEM NO ANO DE 
FINALISTA 

• Devem contactar a Clonlara antes de se inscreverem. 
• Devem pagar a Propina de Novo Finalista. 



• Deve estar inscrito até 30 de setembro para ser elegível para se graduar em 
junho. 

• Alunos que queiram usufruir de créditos ganhos em trabalho feito antes de se 
inscreverem na Clonlara e que não estavam inscritos noutra escola ou 
programa acreditado, devem fazer um pedido de Revisão de Créditos, por cada 
ano que mereça requisição de créditos. Este pedido implica uma taxa extra 
não incluída na propina regular. Por favor contacte a Clonlara para mais 
informações. 

• A Clonlara irá determinar se o estudante cumpre todos os requisitos para ser 
finalista e se completa todos os passos do processo de graduação. 

• Os estudantes são notificados do estado da sua graduação após a 
documentação, requisição de créditos e materiais da graduação (candidatura e 
taxas de graduação, exame final, registo do trabalho na comunidade, lista de 
leitura e portfólio) serem analisados. 

NOTA: 

Os novos finalistas que pagam a propina mais elevada mas não cumprem os requisitos 
para se graduarem nesse ano escolar recebem um crédito de propina igual à diferença 
entre o valor que pagaram e o valor regular da propina desse ano. Esse valor ficará 
disponível para usar no ano letivo seguinte. Não serão feitas devoluções. 

	


