
 
 

Procedimento para requisição e emissão de  
certificados de participação em atividades de voluntariado 

 
 
Os membros do Grupo de Voluntariado UAlg V+ podem solicitar a emissão de certificados da 
sua participação em atividades de voluntariado, no âmbito das iniciativas e/ou parcerias do 
Grupo de Voluntariado. 
 
Para sistematizar o processo de emissão dos certificados, seguem-se algumas indicações sobre 
a forma como podem ser solicitados e como serão entregues. 
 
1. No final de cada ano letivo, os voluntários V+ devem enviar os seus registos de atividades 
digitalizados para o endereço de correio eletrónico do Grupo de Voluntariado 
(gvvmais@ualg.pt), para atualização dos registos de atividades realizadas. Em alternativa, 
poderão entregar em papel ao representante da Unidade Orgânica a que pertencem ou à 
coordenadora do Grupo. 
 
2. No caso dos estudantes, os certificados só serão emitidos para os alunos finalistas no ano 
letivo em curso (salvo alguma situação devidamente fundamentada) e incluirão todas as 
atividades em que os estudantes participarem desde a data de inscrição no Grupo de 
Voluntariado até à data de solicitação do certificado.  
No caso dos restantes membros (docentes, funcionários não docentes e investigadores), o 
pedido de emissão pode ser feito anualmente (no mesmo prazo estabelecido), se for do 
interesse do voluntário. 
 
3. Os interessados em receber o certificado devem solicitar a sua emissão enviando mensagem, 
por correio eletrónico para o endereço do Grupo (gvvmais@ualg.pt), no período estipulado para 
o efeito em cada ano letivo (entre 1 e 15 de junho, salvo indicação em contrário). Este período 
será devidamente divulgado a todos os membros do Grupo atempadamente. 
 
4. O certificado será entregue em papel pelo representante da Unidade Orgânica a que pertence 
o voluntário ou pela Coordenadora do Grupo, durante o mês de julho (ou em data a agendar 
entre o voluntário e o representante da Unidade Orgânica). Excecionalmente, caso esta entrega 
não seja possível por algum motivo devidamente apresentado ao Grupo, o certificado poderá 
ser digitalizado e enviado por mail. 
 
Independentemente dos certificados emitidos, a participação dos estudantes em atividades de 
voluntariado no âmbito do Grupo de Voluntariado UAlg V+ será registada e comunicada aos 
Serviços Académicos para efeitos de inclusão no Suplemento ao Diploma. 
 
Situações não previstas neste documento, serão avaliadas, caso a caso, pela Comissão 
Coordenadora do Grupo de Voluntariado UAlg V+. 
 
 
 
 


