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Ordem de Serviço 

Nº 17/P/2022 

 
Assunto: Calendário de Atos Académicos  

 Matrículas e Inscrições 1º e 2º ciclos 

Matrícula/Pré-Inscrição para estudantes já inscritos 
no ano letivo anterior 

  
De 26 de julho a 2 de setembro de 2022 

Matrícula colocados em concursos especiais, 
mudança de par instituição curso, reingresso e 
mestrado 22/23 

 
 
De 05 de setembro a 9 de setembro de 2022 

Inscrição às unidades curriculares de 1º Semestre 

 Estudantes com número superior a 49042 
 Estudantes com número entre 47855 e 49042 
 Estudantes com número entre 45539 e 47854 
 Estudantes com número inferior 45539  
 Todos os estudantes 

 

De 05 de setembro de 2022 a partir das 10h 
De 06 de setembro de 2022 a partir das 10h 
De 07 de setembro de 2022 a partir das 10h 
De 08 de setembro de 2022 a partir das 10h 
De 09 de setembro até às 14h 

Matrícula/Inscrição para estudantes colocados pelo 
CNA - 1.ª fase 

 
De 12 de setembro a 16 de setembro de 2022 

1.ª fase - Retificação de inscrições às unidades 
curriculares e Matrícula/Pré-Inscrição (prazo 
complementar) 

 
 
De 21 a 28 de setembro de 2022 

Matrícula/Inscrição para estudantes colocados pelo 
CNA - 2.ª fase 

 
De 30 de setembro a 03 de outubro de 2022 

2.ª fase - Retificação de inscrições às unidades 
curriculares 

 
De 05 a 13 de outubro de 2022 

 

Pedido de estatuto especial de frequência (ex. trabalhador estudante, dirigente associativo, atleta do 
ensino superior) 

Pedido de estatuto no Portal Académico (1ª fase) De 10 de outubro a 18 de dezembro de 2022 
Pedido de estatuto no Portal Académico (2ª fase) De 27 de março a 09 de junho de 2023 

 

Plano de estudos/ Creditação 

Requerimento de definição de um plano curricular para 
efeitos de prosseguimento de estudos 
- Novos estudantes e reingressos 1ª fase 
- Reingressos 2ª fase 
- Reingressos 3ª fase 

 
De 05 a 28 de setembro de 2022 
De 21 de outubro a 06 de novembro de 2022 
De 10 de fevereiro a 03 de março de 2023 
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Pedido de creditação de competências adquiridas em 
cursos ministrados no IPL (UCS isoladas e/ou de ciclos 
de estudos subsequentes) 

 
De 05 a 28 de setembro de 2022 

Pedido de creditação de competências adquiridas em 
cursos ministrados noutras instituições de ensino 
superior 

De 05 de setembro a 28 de setembro de 2022 

Nota: O pedido de plano de estudos poderá ser efetuado através do portal académico para pagamento do emolumento 
respetivo, mas só será processado após a receção da documentação completa 

 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 01 de agosto de 2022       

 

O Presidente do ISEL 

 

 
 

 
 

Prof. Doutor José M.P. do Nascimento 
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