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Circular Informativa nº 2 / PRES / 2019 

 

Assunto: Informação sobre o processo de matrícula / inscrição no ano letivo de 2019/2020 

| 1º Ciclo 

 

1. Inscrição de Estudantes com renovação de Estatuto  

 

Os estudantes a quem foi atribuído Estatuto (Trabalhador-Estudante, Atleta de Alta Competição, 

Bombeiro, Mães e Pais estudantes e Confissões Religiosas) no ano letivo 2018/2019, devem fazer prova 

de que mantém as condições exigidas na semana de 1 a 9 de agosto na secretaria virtual, exclusivamente. 

DATA DA INSCRIÇÃO: 21 de agosto das 09:00 até às 23:59 - Inscrições online 

Caso não realizem prova da manutenção da condição de estatuto não será dada permissão à inscrição na 

data específica para o efeito, pelo que terão de realizar as matrículas juntamente com os restantes 

estudantes, nas condições abaixo estipuladas. 

 

2. Inscrição no 2º ano 

As inscrições serão realizadas online, pelo que é necessário possuir as credenciais que lhe permitem o 

acesso ao domínio ESEL.  

Os estudantes do 2º ano poderão escolher, por ordem de inscrição, o turno e turma a frequentar, estando 

esta escolha condicionada ao número de vagas existentes. A colocação nas turmas será feita de forma 

automática pelo sistema informático. A lista das turmas será publicitada nos três dias úteis seguintes à data 

limite das inscrições. 

DATA DA INSCRIÇÃO: 27 de agosto das 09:00 até às 23:59 - Inscrições online 
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3. Inscrição no 3º ano 

As inscrições serão realizadas online, pelo que necessita possuir as credenciais que lhe permitem o acesso 

ao domínio ESEL. 

Os estudantes do 3º ano inscrevem-se nas Unidades Curriculares de Ensinos Clínicos numa só turma, 

sendo posteriormente distribuídos por turma consoante o contexto de ensino clínico a frequentar. 

DATA DA INSCRIÇÃO: 23 de agosto das 09:00 até às 23:59 - Inscrições online 

 

4. Inscrição no 4º ano 

Para efetuar a matrícula online necessita possuir as credenciais que lhe permitem o acesso ao domínio 

ESEL.  

Os estudantes do 4º ano inscrevem-se nas Unidades Curriculares de Ensinos Clínicos numa só turma, 

sendo posteriormente distribuídos por turma consoante o contexto de ensino clínico a frequentar.  

DATA DA INSCRIÇÃO: 23 de julho das 09:00 até às 23:59 - Inscrições online 

 

Os estudantes do 4º ano que vão participar em programas de mobilidade (ERASMUS, Vasco da Gama), 

inscrevem-se numa só turma, sendo esta inscrição de caráter obrigatório. 

 

DATA DA INSCRIÇÃO: 25 de julho das 09:00 até às 23:59 - Inscrições online 

 

5. Permutas 

Não são autorizadas quaisquer permutas de turma.  

 

6. Inscrição em unidades curriculares em atraso  

Os estudantes que transitam de ano, com UC’s em atraso deverão proceder à inscrição on-line nas datas 

de inscrição do seu ano curricular. A inscrição processa-se numa só turma, sendo da responsabilidade dos 

serviços académicos, a colocação nas diferentes turmas.  

Recorda-se que a inscrição em UC atrasada tem emolumento associado, conforme tabela publicada, que 

devem ser liquidados nos 5 dias subsequentes à inscrição sob pena da inscrição ser anulada. 
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7. Emolumentos e Seguro do 2º, 3º e 4º ano 

No ato da inscrição, os estudantes devem efetuar o pagamento dos emolumentos de matrícula e seguro, 

bem como da 1ª prestação de propina (conforme datas indicadas no aviso 44/DSA/2019), utilizando as 

Referências MB disponíveis na secretaria virtual ou dirigir-se ao Núcleo de Tesouraria para pagamento. 

Os estudantes que detenham qualquer dívida não poderão inscrever-se. 

Devem por isso verificar a sua situação antes do ato da matrícula. Caso não tenham acesso na secretaria 

virtual devem contactar o Núcleo de Tesouraria (telefones: 217924100 ou 217913400). 

Os estudantes que não realizem a sua matrícula / inscrição nas datas definidas no aviso 43/DSA/2019 ficam 

sujeitos ao pagamento de sobretaxa de matrícula previsto no ponto 8.1 da Tabela de Emolumentos em vigor. 

ESEL, 7 de junho de 2019 

 

A Vice-Presidente 

 

Olga Ordaz 

 


