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Esta ficha de inscrição pode ser descarregada e preenchida eletrónica ou manualmente. Poderá ser enviada por email 

(geral@nbacademia.pt), por correio ou entregue em mão na NBA. O preenchimento manual deve ser feito com letra legível. 

 
 

 Identificação do Curso/Programa/Workshop/Masterclass
 

Nome do Curso     

Data do Curso   Preferência: Diurno Noturno 
 
 

 Identificação do aluno

Nome     

Morada      

Localidade  Código Postal      

Telefone  /     

E-mail  

Nacionalidade     

Cartão Cidadão Contribuinte    

Data de Nascimento    
 
 

 

 Dados académicos e profissionais

Habilitações literárias  _ 

Profissão   

Experiência Profissional     

 

 

No caso de o aluno ser menor: 

Nome do encarregado de educação                                                                                                            

Morada    

Telefone    E-mail    

Cartão Cidadão Contribuinte    

Autorizo o(a)  a ausentar-se da NB Academia durante 

período de almoço: Sim Não 

mailto:geral@nbacademia.pt
http://www.nbacademia.pt/
https://groupartistas.wixsite.com/projetos
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 Dados para pagamento

Forma de pagamento : Transferência bancária Cheque Numerário 

Montante      

 

IBAN: PT50-0033-0000-45458316972-05 

Banco Millennium BCP | BIC / SWIFT: BCOMPTPL 

Nº. do cheque    

 
 

 
Banco    

 
 

 Dados para emissão de recibo (se diferente dos dados do aluno)
 

Nome  

Contribuinte   

Morada     

 

 Informações complementares/comentários
 
 

 

 

 

 

 
Base de contactos: Com a assinatura da ficha de inscrição, o aluno aceita que os seus dados pessoais sejam incluídos na base de 

contactos da NBA para futuras ações de promoção, podendo a qualquer momento aceder, alterar ou cancelar essa informação 

por escrito junto da NBA. 

 
 
 

Declaro que autorizo a reprodução das imagens captadas durante os Cursos, em qualquer suporte ou formato, bem como a sua 

utilização gratuita por parte da NBA para efeitos de promoção da atividade da Academia. 
 

Li e concordo com os termos e condições apresentadas em anexo à presente ficha de inscrição. 
 
 
 

Data:   
 
 
 
 

 

Assinatura do adulto responsável (caso o aluno seja menor de idade) 

mailto:geral@nbacademia.pt
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ANEXO 

Termos e condições 
 

O preenchimento e assinatura da ficha de inscrição indicam que o signatário leu, compreendeu e concordou com o conteúdo da 
mesma e dos termos e condições que se seguem: 

 

VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
- As inscrições consideram-se válidas após recebimento da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, juntamente 
com o comprovativo de pagamento integral ou parcelar, conforme os casos, do Curso a que respeita a inscrição. 
- O pagamento dos cursos deverá ser efetuado para o seguinte IBAN PT50-0033-0000-45458316972-05 
- A validação da inscrição depende também da verificação do cumprimento dos requisitos de participação nos Cursos 
pretendidos. 
- Para efeitos de ordenamento das inscrições e seleção, em caso de número excedente de participantes, considera-se a data de 
pagamento da inscrição. 
- Todos os pagamentos devidos terão de ser efetuados até ao início do respetivo Curso. 
- As inscrições nos Cursos são individuais podendo haver, em casos excecionais e por decisão da NBA, substituição do aluno. A 
existir, a substituição dará lugar ao preenchimento de nova ficha de inscrição e não poderá ocorrer depois do início do respetivo 
Curso. 
- Quaisquer alterações aos dados constantes desta ficha de inscrição, deverão ser comunicadas à NBA, por escrito, logo que 
possível. 

 

CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA 
- A NBA reserva-se o direito de cancelar ou adiar os Cursos programados, sempre que não haja o número mínimo de inscrições 
que permitam o funcionamento dos mesmos. No caso de cancelamento dos cursos, os alunos poderão optar pelo reembolso 
total das quantias já pagas ou transferi-las para cursos posteriores. 
- A NBA reserva-se o direito de alterar o local, os professores bem como o conteúdo dos cursos, sempre que ocorram 
circunstâncias imprevisíveis e que o justifiquem. A comunicação de qualquer destas alterações será feita tão breve quanto 
possível. 
- O cancelamento da inscrição por parte do aluno deverá revestir a forma escrita e ser enviada para a NBA, não havendo lugar a 
reembolso das quantias pagas. 

 

FALTAS E ATRASOS 
O participante não tem direito a qualquer reembolso no caso de atraso ou falta às aulas ou a outros compromissos relativos ao 
seu curso, nem esses atrasos ou faltas serão compensados com prolongamento gratuito do mesmo. 

 
DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO 
O aluno receberá o diploma que certifica a participação no seu curso. O diploma não será entregue caso o participante não 
frequente pelo menos 85% do tempo letivo. 

 

PAGAMENTOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 
Os pagamentos da entrevista e audição relativos aos cursos NBA – Formação para Atores, não são reembolsáveis. 
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