Matrículas
Estudantes do 1º ano dos cursos de Licenciatura
Para efetuar a matrícula o estudante deverá passar por 3 postos de atendimento:
POSTO 1 – Receção do estudante e Fotografia
É realizada a verificação dos documentos necessários, é atribuído o número de estudante, e-mail institucional e password a utilizar no
POSTO 2 - Acessos on-line.
É tirada uma fotografia ao estudante, que constará nos registos informáticos da Divisão de Gestão Académica.
Documentos necessários:
• 1 Fotografia tipo passe
• Original do documento de Identificação válido (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão)
• Atestado Médico (Pré-Requisito do Grupo A)
• Original do Cartão de Contribuinte (Caso não tenha Cartão de Cidadão)

POSTO 2 – Acessos on-line
É concedido ao estudante acesso a um computador, onde este deve preencher um questionário da ESTeSL, ativar a caixa de e-mail
institucional, inscrever-se na Plataforma Moodle e de seguida matricular-se no Portal de Serviços Académicos da ESTeSL-IPL.
(siga as instruções que estão junto de cada computador. Se necessário, solicite apoio de um colaborador da ESTeSL).

A meio do processo, deve dirigir-se ao Posto 3 para realização de pagamentos
No final da matrícula on-line o colaborador da ESTeSL entrega ao estudante a documentação comprovativa da matrícula.
POSTO 3 – Posto de Cobrança
O estudante procede ao pagamento dos encargos financeiros associados à sua matrícula.
Encargos financeiros no momento da matrícula:
• Seguro escolar: 2,50€
• Inscrição: 40,00€
• Propina (valor anual): 871,52€, no ato da matrícula deverá regularizar a 1ª prestação: 143,00€
(O valor da propina poderá ser pago de uma só vez no ato da matrícula/inscrição ou em 7 prestações.)

OUTROS POSTOS DISPONÍVEIS
 Caixa Geral de Depósitos (CGD)
O estudante deverá fornecer os dados necessários para a emissão do cartão de estudante.

 Associação de Estudantes
O estudante poderá inscrever-se na Associação de Estudantes e adquirir a bata da ESTeSL ou o pólo de Fisioterapia da ESTeSL.
A utilização da bata da ESTeSL ou do pólo de Fisioterapia da ESTeSL é obrigatória em todas as aulas práticas, tendo estes um custo de 25€.

 EST’eS La Tuna
O estudante terá a oportunidade de contactar com as Tunas Académicas da ESTeSL e obter informações sobre as atividades dinamizadas pelas
mesmas.

INFORMAÇÃO AOS ACOMPANHANTES DOS ESTUDANTES:

Durante o processo de matrícula o(s) acompanhantes do estudante devem aguardar na área junto cafetaria
dos espaços comuns ou na zona exterior envolvente.
Se desejarem, os acompanhantes poderão conhecer as instalações da ESTeSL, enquanto o estudante conclui
o processo de matrícula. Dirija-se ao vigilante que está na entrada do espaço de matrícula e informe-se
sobre as visitas à ESTeSL para acompanhantes.

