Manual de Renovação de Inscrições | Ano Letivo 2022/2023
1. Informações Gerais (Licenciaturas/ Mestrados)

1.1 Datas das Inscrições
A renovação da inscrição para o ano letivo de 2022/2023 decorre entre os dias 25 de agosto e
06 de setembro online.

1.2 Acesso à Secretaria Virtual
O
acesso
à
área
da
secretarial
virtual
é
feito
através
do
https://portal.ipl.pt/estesl/netpa/page, utilizando as credenciais de acesso pessoal.

link:

1.3 Renovação de inscrição
A renovação da inscrição compreende dois momentos:
1- Acesso ao portal para “preparar a inscrição” e gerar os valores a pagar.
2- Após pagamento, escolha de “Turma única”, de acordo com o horário pretendido.
Nota: As vagas por turma são limitadas. Em alguns casos os estudantes não terão vagas na sua primeira
escolha e terão de escolher outra. Só pode escolher uma turma única correspondente ao ano curricular
em que está inscrito.

2. Regras de Inscrição

2.1 Estudantes com propinas em dívida
Para poder renovar a inscrição, o estudante tem de ter a sua situação financeira regularizada
na ESTeSL.

2.2 Estudantes sem ECTS em atraso
O estudante deve inscrever-se a todas as Unidades Curriculares (UCs) do ano curricular para o
qual transitou, perfazendo um total de 60 ECTS.

2.3 Número máximo de ECTS em que um estudante se pode inscrever
Cada estudante pode inscrever-se, no máximo, a 78 ECTS por ano letivo, considerando as UCs
em atraso de anos anteriores.

2.4 Estudantes com um número inferior ou igual a 18 ECTS em atraso
Nestas condições, o estudante deve inscrever-se em todas as UCs em atraso e em todas as que
compõem o ano curricular para o qual transitou, não podendo ultrapassar o limite indicado em
2.3.
Nas Unidades Curriculares que vai repetir, ficará inscrito numa TINSCRIÇÃO. A escolha de
turma, nestes casos, será feita nas duas primeiras semanas de aulas, junto do regente da
Unidade Curricular.
Nas unidades curriculares do ano em que se encontra inscrito, escolhe uma “Turma Única”,
mediante o horário pretendido.

2.5 Estudantes com mais de 18 ECTS em atraso (ficam retidos no ano curricular)
Nestas condições, o estudante deve inscrever-se apenas em todas as Unidades Curriculares às
quais reprovou. Com exceção dos estudantes que têm planos específicos devido a creditações
de mais do que 18 ECTS, não serão aceites requerimentos para inscrição em Unidades
curriculares de anos subsequentes.
3. Formalização da inscrição

3.1- Preparação da inscrição
Aceda à “Secretaria Virtual”, a partir do dia 25 de agosto, para “preparar a inscrição”:

•

Tem que ler e aceitar os termos e condições e “Avançar”

No passo seguinte, se se candidatou a bolsa, tem de selecionar no campo “sim” (A
Divisão de Gestão Académica, aleatoriamente, pedirá o comprovativo de candidatura a Bolsa de
Estudos)
•

Valide os seus dados fiscais e selecione “Confirmar”

No final da preparação da inscrição, aparece o seguinte écran:

Pode imprimir ou aceder diretamente aos pagamentos para os regularizar

3.2- Regularização dos pagamentos associados à renovação a inscrição
Assim que a preparação está concluída, ficam a pagamento os valores relativos à taxa de
inscrição, seguro escolar e 1ª prestação da propina de 2022/2023. Deverão ser regularizados
os pagamentos antes de poder prosseguir.

3.3- Escolha das Unidades Curriculares
Após o pagamento dos valores em dívida, deve aceder novamente à Secretaria Virtual para
proceder à escolha das Unidades Curriculares de acordo com as regras de inscrição enunciadas
anteriormente.
Tem de aceder novamente a matrículas/inscrições e “continuar a matrícula”

Vai encontrar um écran de “pré-requisitos” que tem de validar antes de passar ao passo de
escolha de Unidades Curriculares:
• Preencher Boletim de matrícula: se fizer “gravar dados pessoais” aparece o que falta
preencher.

No écran seguinte, vai aparecer uma validação de documentos. Nos casos de renovação, só
devem anexar algum documento se houver alteração ao que os serviços têm no processo
individual.
Caso não tenha nenhuma alteração, deve fazer:

Seguidamente irá aparecer o seu histórico de inscrição, com o ano curricular em que se está a
inscrever. Caso o ano curricular não esteja correto, não deve prosseguir com a inscrição.
Verifique, por exemplo, se o lançamento de todas as notas do ano letivo de 2021/2022 está
correto. Em caso de dúvida, contacte a Divisão de Gestão Académica (licenciaturas@estesl.ipl.pt
ou mestrados@estesl.ipl.pt)

É neste passo que vai escolher a TURMA ÚNICA em que quer ficar inscrito
Ao “Continuar”, caso o curso tenha UCs anuais, vão aparecer primeiro:

Nota: O estudante, caso não seja de 4º ano, deve clicar em “SEGUINTE” sem selecionar nada (isto só acontece em
IMRT e ORTCV)

Escolha das UCs:

Selecionar cada uma das Unidades Curriculares em que quer ficar inscrito, em ambos os
semestres, respeitando as regras de inscrição e as precedências.
Nos casos em que os estudantes não escolheram nenhuma UC “ANUAL” e o curso tem (ORTCV,
IMRT) aparece a seguinte mensagem:

Deve prosseguir (“Sim”)

Nota: Sempre que aparecer a indicação no “Estado” de que algumas das turmas não tem vagas:

Não deve prosseguir com a inscrição. Deve selecionar:

Confirmação das Ucs inscritas:

Deve validar se a sua inscrição está de acordo com as suas escolhas e as regras da ESTeSL para
cada curso. Caso deseje, ainda pode alterar a sua escolha, selecionando:

Se confirmar a inscrição, aparece o comprovativo:

Nota:
Nas UCs em que é repetente, ficará inscrito apenas nas Unidades Curriculares. As turmas serão escolhidas
no início do ano letivo, junto do regente da UC.

A Divisão de Gestão Académica
agosto de 2022

