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Neste documento encontrarás todas as informações relevantes para realizar a tua inscrição 
de forma correta e precisa, no 2º Semestre de 2016/2017.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

2.  INSCRIÇÕES

3.  ACONSELHAMENTO

4.  PERÍODO DE ALTERAÇÃO À INSCRIÇÃO

Em caso de alguma questão ou dúvida, contate-nos:

Student Affairs Undergraduate Team – undergrad.affairs.clsbe@ucp.pt

MENU GERAL

Regras

Instruções

Datas e Horários – International Program

Datas e Horários – Programa Nacional

mailto:undergrad.affairs.clsbe@ucp.pt
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› As inscrições nas disciplinas do 2º semestre são realizadas online, no perfil pessoal no ESCA (E-Serviços ao Cidadão

Académico). Deve ter em atenção o seguinte:

Passo 1: Ser portador do PIN (credenciais de acesso da UCP);

Passo 2: Os alunos não podem ter dívidas na Tesouraria.

Passo 3: Deve inscrever-se dentro dos prazos pré-estabelecidos e de acordo com o número de ECTS feitos até ao dia

30 DE NOVEMBRO DE 2016 (ver DATAS E HORÁRIOS – PROGRAMAS NACIONAL E INTERNACIONAL);

Passo 4: No caso de não se conseguir inscrever via Internet, deverá dirigir-se ao Student Affairs no próprio dia ou

caso esteja ausente de Lisboa, poderá vir alguém em sua substituição;

Passo 5: Os alunos que não se inscrevam no dia agendado, necessitam de realizar o pagamento da multa de

inscrição fora de prazo na Tesouraria, devendo dirigir-se depois ao Undergraduate Student Affairs para efetuarem a sua

inscrição.

Atenção:

› Inscrições até 27 de Janeiro apenas podem ser aceites se realizarem o pagamento da multa. Ver condições aqui.

› Inscrições após 1 de Fevereiro apenas podem ser aceites devidamente autorizado pelos Diretores Académicos

através de requerimento e pagamento de multa. Ver condições aqui

INFORMAÇÕES GERAIS

Next >

https://sca.lisboa.ucp.pt/e-sca/esca.aspx
http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ACESSO/2016/Pagamento de inscri%C3%A7%C3%A3o anual 2016-17.pdf
http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?SSPAGEID=386&lang=1&artigoID=4262
http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?SSPAGEID=386&lang=1&artigoID=4262


A inscrição nas disciplinas e nas turmas é um ato da responsabilidade do aluno. 

Como tal alertamos para:

› Antes de proceder à inscrição, analise cuidadosamente o seu plano curricular para definir as 

suas melhores opções. Os alunos podem agendar uma sessão de aconselhamento curricular 

com a Diretora Académica das Licenciaturas (disponível aqui).

Escolhe as tuas disciplinas tendo em atenção o seguinte: 

A) Inscrição em cadeiras obrigatórias em atraso;

B) Regime de Precedências: Os alunos que não tem Admissão a Exame Final, não podem

inscrever-se em cadeiras que se precedem;

C)  Pré-Requesitos das Disciplinas Optativas;

D) Evita a sobreposição de horários.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Todos os alunos deverão ser portadores do PIN (Personal Identification Number) de entrada na sua 

página pessoal;

› Após efetuar o login no ESCA deverá selecionar no menu superior a opção "Atualizações e Serviços";

› No menu lateral esquerdo, deverá ser selecionada a opção: 

"Serviços Académicos“            "Inscrição em Disciplinas/Turmas";

› Para efetuar a inscrição deverá clicar em 

"Iniciar processo de inscrição" e depois

Selecionar as disciplinas e posteriormente

as turmas.

INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS

Veja o Tutorial

Passo-a-Passo
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https://sca.lisboa.ucp.pt/e-sca/esca.aspx
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/system/files/assets/files/stepbystep-enrollment-tutorial.pdf
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/system/files/assets/files/stepbystep-enrollment-tutorial.pdf
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› No momento da sua inscrição, deve escolher as disciplinas e as turmas em que se pretende inscrever;

› O número total de unidades de crédito (ECTS) das disciplinas em que o aluno se inscreve, num 

semestre, não deve exceder:

› 33 para os 1º e 2º anos curriculares de frequência; 

› 35 para o 3º ano curricular de frequência (alunos finalistas). 

No caso de exceder o número de ECTS :

É necessário fazer um requerimento

dirigida aos diretores académicos.

REGRAS SOBRE AS INSCRIÇÕES

< Back
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DATAS E HORÁRIOS – PROGRAMA NACIONAL

+ 80 ECTS 16 de Janeiro Das 10:00 às 16:00 

0 – 80 ECTS 17 de Janeiro Das 10:00 às 16:00 

100 ECTS  ou mais 18 de Janeiro Das 10:00 às 16:00 

60 - 99.5 ECTS 19 de janeiro Das 10:00 às 16:00 

0 – 59.5 ECTS 20 de Janeiro Das 10:00 às 16:00 

< Back

Economia
1502

Gestão
1501

LICENCIATURA

NACIONAL EM

ECONOMIA

LICENCIATURA

NACIONAL EM

GESTÃO

Carrega no teu programa e verifica os teus ECTS para te inscreveres no dia correto:

https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/system/files/assets/files/ects-30novembro-programa-nacional-economia.pdf
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/system/files/assets/files/ects-30novembro-programa-nacional-gestao.pdf
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DATAS E HORÁRIOS – INTERNATIONAL PROGRAM

17th of January From 11 am to 5 pm

20th of January From 11 am to 5 pm

< Back

Economics
1512

Management
1511

Click in your Program and check your ECTS to enroll in the correct day:

INTERNATIONAL

ECONOMICS

INTERNATIONAL

MANAGEMENT

https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/system/files/assets/files/ects-30november-international-program-economics.pdf
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/system/files/assets/files/ects-30november-international-program-management.pdf
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ACONSELHAMENTO

Faz a tua marcação AQUI!

< Back

Para além da equipa do Student Affairs estar sempre disponível para vos ajudar, a
Professora Ana Canhoto, Diretora Académica das Licenciaturas, providencia todos os
semestres um horário alargado para os alunos terem sessões de aconselhamento
curricular.

Se tens dúvidas relativamente às disciplinas a que te deves inscrever aproveita esta
oportunidade.

http://doodle.com/poll/mpnbrt5n6d6zg8vs
http://doodle.com/poll/mpnbrt5n6d6zg8vs


INSCRIÇÕES | INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS

• No início de cada semestre, decorre um período em que o aluno pode solicitar a realização de “trocas” na sua 

inscrição para fazer face a situações. Nesse período, são permitidas as seguintes alterações:

• Troca de inscrição entre disciplinas; 

• Anulação de inscrição em disciplinas; 

• Inscrição em disciplinas adicionais.

• LICENCIATURA NACIONAL EM ECONOMIA

LICENCIATURA NACIONAL EM GESTÃO

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM IN ECONOMICS

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM IN MANAGEMENT

PERÍODO DE ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO - DATAS E HORÁRIOS

February 1st
10am to 4pm

January 30th
11am to 4pm

30 de Janeiro
das 10:00 às 16:00

31 de Janeiro
das 10:00 às 16:00
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