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Este Guia de Acolhimento permite, enquanto aluno do ISEC Lisboa - Instituto Superior  
de Educação e Ciências, encontrares as informações essenciais sobre a nossa instituição,  

assim como orientações que vão, decerto, contribuir para o teu sucesso académico.

BEM-VINDO(A)   AO ISEC LISBOA

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Caros(as) Alunos(as), 
Começo por dar-vos as boas-vindas ao ISEC Lisboa. Enquanto instituição, 
 a nossa principal missão será dar-vos formação científica, cultural, profissional, 
mas também humana, para que possam estar preparados para uma nova etapa  
da vossa vida. Esta missão é concretizada, principalmente, através  
de um projeto de formação orientado por elevados padrões de exigência  
e inspirado em princípios de natureza ética e humanista, no sentido de preparar 
cidadãos de cultura e profissionais competentes. A adequação de um projeto  
de formação a um desempenho profissional de qualidade depende, em grande 
parte, da integração do conhecimento cientificamente produzido,  
razão pela qual a experiência de aprendizagem marcada pela curiosidade 
intelectual e pelo espírito de pesquisa constitui, no nosso projeto educativo,  

uma estratégia de integração de saberes teóricos e práticos,  
de reflexão crítica e de desenvolvimento profissional ao longo da vida.

No ano em que celebramos os 30 anos do ISEC Lisboa, somos orgulhosamente  
a maior instituição de ensino superior politécnica privada de Portugal.  
E desejamos continuar a crescer, com cada um de vós que agora terá  
no ISEC Lisboa um lugar de aprendizagem e de crescimento. 
Espero que os anos em que aqui estudarem sejam anos proveitosos  
de aprendizagem, mas que seja, igualmente, um período de boas memórias  
e recordações que vos ficarão para sempre gravadas. Apesar das condicionantes 
que temos vivido devido à pandemia causada pela COVID-19, faremos todos  
os esforços para que se sintam sempre bem e seguros no nosso Campus. 
No ISEC Lisboa vão encontrar uma equipa de docentes e colaboradores  
que estarão sempre dispostos a ajudar e a fazer com que consigam adquirir todas 
as competências necessárias para uma vida profissional repleta de sucessos. 
Votos de um excelente ano académico! 

 PROFESSORA DOUTORA CRISTINA VENTURA
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Lançamento da App ISEC Lisboa
Inauguração da Galeria do Campus
Inauguração da exposição Materfad
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MARCOS CRONOLÓGICOS
DESENVOLVIMENTO ISEC LISBOA  1991_2021

1 O ISEC LISBOA
Oficialmente reconhecido em Agosto de 1991, o ISEC Lisboa - Instituto Superior de Edu-

cação e Ciências define-se como um estabelecimento particular de Ensino Superior e de 
investigação, sem fins lucrativos, cuja missão institucional consiste em conferir formação 
científica, técnica, cultural, pedagógica, profissional e humana. 

Enquanto instituição de utilidade pública, o ISEC Lisboa pretende apontar para um cres-
cimento orientado pelas necessidades do País, bem como pelos objetivos que estatuta-
riamente persegue, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento qualificado, inte-
grado e harmonioso da Educação Superior em Portugal.

Vê mais em: 
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/sobrea
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PÓS-GRADUAÇÕES

MISSÃO
A missão do ISEC Lisboa é promover a realização integral da pessoa através do desen-

volvimento do ensino e da investigação com elevados padrões de qualidade, adotando 
uma visão personalista do Homem e uma consciência de responsabilidade social. 

Esta missão cumpre-se através da criação, transmissão e difusão da cultura e do saber 
de natureza profissional, com elevados padrões de qualidade e exigência e fomentando o 
sentido da cooperação e a consciência da dimensão social e solidária da cidadania.

VISÃO
Ser um instituto politécnico de referência nacional e internacional no ensino superior, de 

acentuado cariz profissionalizante e na investigação aplicada e colaborativa com vista à 
produção de soluções e criação de valor transferíveis para as empresas e organizações, 
promovendo a difusão e a transferência do conhecimento socialmente útil.

VALORES
A missão do ISEC Lisboa é fundeada num conjunto de Valores que espelham a sua per-

formance e comportamento e com os quais se identifica a sua comunidade:

Lançamento da App ISEC Lisboa
Inauguração da Galeria do Campus
Inauguração da exposição Materfad

-
-
-
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ESCOLAS DO ISEC LISBOA

OFERTA FORMATIVA

CTESP
G Produção Gráfica e Digital
G Desenvolvimento de Produtos Multimédia
G Comunicação e Marketing
G Marketing Digital

PÓS-GRADUAÇÕES
G Investigação e Gestão do Design
G Gestão e Comunicação de um Projeto de Design Aplicado – Mention in Research
G Direção de Cibersegurança, Intelligence e Operações no Ciberespaço
G Gestão Estratégica e Operacional da Proteção de Dados

LICENCIATURA
G Design e Produção Gráfica

Diretora  
Mónica Lameiro  

monica.lameiro@iseclisboa.ptecaiciseclisboa

ecaic
i
(

Visita a página ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, ARTES E INDÚSTRIAS CRIATIVAS
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/escolas?layout=edit&id=333a

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO,
ARTES E INDÚSTRIAS
CRIATIVAS



ISEC Lisboa  | Instituto Superior de Educação e Ciências8 Instituto Superior de Educação e Ciências | ISEC Lisboa 9

Diretor  
Rui Fonseca 

rui.fonseca@iseclisboa.pt

Diretor  
Paulo Gil Martins 

gil.martins@iseclisboa.pt

OFERTA FORMATIVA

CTESP
G Apoio à Infância
G Intervenção Social e Comunitária

MESTRADOS
 Educação Pré-Escolar
 Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo

PÓS-GRADUAÇÕES
 Administração e Gestão em Educação
 A Arte de Contar Estórias
 Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor
 Intervenção Assistida por Animais: Cães
 Comunicação e Apresentação de Dados Quantitativos
 Ensino Outdoor

LICENCIATURA
 Educação Básica

OFERTA FORMATIVA

Visita a página ESCOLA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/escolas?layout=edit&id=270a

CTESP
 Desenvolvimento de Produtos Turísticos
 Gestão Hoteleira
 Manutenção Hoteleira
 Gestão Financeira e Contabilidade
 Energias Renováveis e Ambiente
 Construção e Reabilitação
 Transportes e Logística
 Proteção Civil e Socorro
 Reparação e Manutenção de Aeronaves
 Operações com Aeronaves Não Tripuladas
 Turismo e Transporte Aéreo

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
HUMANO

ESCOLA DE GESTÃO,
ENGENHARIA
E AERONÁUTICA
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LICENCIATURAS
 Gestão Hoteleira
 Gestão Autárquica
 Energias Renováveis e Ambiente
 Engenharia de Proteção Civil
 Engenharia de Construção e Reabilitação
 Gestão Aeronáutica
 Ótica e Optometria

MESTRADOS
 Gestão Autárquica
 Riscos e Proteção Civil
 Operações de Transporte Aéreo

PÓS-GRADUAÇÕES
 Gestão de Serviços Partilhados
 Terapia Visual e Treino Visual Desportivo
 Gestão e Investigação dos Serviços Óticos-Optométricos
 Biorrefinarias e Tecnologias Sustentáveis

2 SERVIÇOS  
E ESTRUTURAS TÉCNICAS 

BIBLIOTECA  
CAMPUS LIBRARY

SERVIÇOS  
ACADÉMICOS

academicos@iseclisboa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda a Sexta-feira:  
9h00 – 13h00/14h00 – 21h00

Sábados:  
9h00 – 14h00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda | Terça | Quinta | Sexta-feira:  

10h00 – 13h00/14h00 – 19h00

Quarta-feira: 
10h00 – 13h00

a

a
TESOURARIA

Edifício C | Gabinete 20

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira:

 Entre as 9h00 – 13h00  
e entre as 13h30 – 17h30

a
Visita a página ESCOLA DE GESTÃO, ENGENHARIA E AERONÁUTICA
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=334a

Mais informações
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/2020-06-16-15-08-49/biblioteca

Mais informações
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/2020-06-16-15-08-49/servicos-academicos

Mais informações
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/2020-06-16-15-08-49/tesouraria

biblioteca@iseclisboa.pt

Edifício C | Piso 0

tesouraria@iseclisboa.pt

O

O

O
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira:  
9h00 – 21h00

Sábados:  
10h00 – 14h00

a

REPROGRAFIA

 
      provedor@iseclisboa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Atendimento presencial mediante inscrição prévia

Segundas-feiras:  
10h00 – 12h00 

Quartas-feiras:  
16h00 – 18h00

PROVEDOR  
DO ESTUDANTE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira:  
8h00 – 22h00

Sábados:  
8h00 – 13h00

a

APOIO INFORMÁTICO

GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Coordenação: Manuela Alagoa (gri@iseclisboa.pt)
Edifício C 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Coordenação: Paula Simões (gci@iseclisboa.pt)
Edifício C 

GABINETE DE REDES E INSERÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Tânia Carraquico (unidades.redes@iseclisboa.pt) 
Edifício C 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO
Contacto: Ana Medeiros (gap@iseclisboa.pt)

GABINETE DE INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E APOIO AO ESTUDANTE
Coordenação: Ana Maria Madeiros (gip@iseclisboa.pt)
Edifício C 

GABINETE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 
Coordenação: Ana Paramés (ana.parames@iseclisboa.pt)
Edifício C 

GABINETE DE AVALIAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE 
 (g.avaliacao@iseclisboa.pt)
Edifício C 

GABINETE DE APOIO AO ESTÁGIO 
Coordenação: Selma Rocha (selma.rocha@iseclisboa.pt)

GABINETES

Mais informações

Mais informações

https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-
03-53/2020-06-16-15-08-49/reprografia

https://www.iseclisboa.pt/apoioinformatico/index.htm

O

Edifício B | Piso 0

reprografia@iseclisboa.pt

O apoioinformatico@iseclisboa.pt

O 

José Trindade Roque

Edifício C | Gabinete 32
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3 INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA O   ARRANQUE DOS TEUS ESTUDOS

CALENDÁRIO ESCOLAR E-MAIL INSTITUCIONAL
O Calendário Escolar do ISEC Lisboa estabelece todas as datas importantes para o 

decorrer do ano letivo. No Calendário Escolar constam as datas de início e fim dos semes-
tres, interrupções letivas, avaliações e orientações tutoriais, exames e matrículas.

1º SEMESTRE

ABERTURA DO ANO LETIVO - WELCOME DAY 29 de setembro

Início Aulas 1.º semestre 3 de outubro

Interrupção Letiva // Natal de 19 a 31 dezembro

Monitorização pedagógica do 1º semestre 23 de janeiro a 18 de fevereiro de 2023

Fim Aulas 1.º semestre 28 de janeiro

Pausa Intersemestral // Avaliações e Orientações Tutoriais de 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Limite afixação Pautas // 1º semestre até 6 de fevereiro

Inscrição para Exames de 1ª Época, 1º Semestre* de 7 a 10 de fevereiro

EXAMES 1ª Época – 1º Semestre de 13 a 25 de fevereiro

Interrupção Letiva // Carnaval de 20 e 21 de fevereiro

2º SEMESTRE

Início aulas 2º semestre 27 de fevereiro

Interrupção letiva // Páscoa de 3 a 10 de abril

Dia do ISEC Lisboa 21 de maio

CTeSP: Inquérito aos alunos em estágio 15 de maio a 15 de julho

Monitorização pedagógica do 2º semestre 22 de maio a 08 de junho

Fim Aulas 2º semestre 17 de junho

Pausa Intersemestral // Avaliações e Orientações Tutoriais de 19 a 24 de junho

Limite afixação pautas 2º Semestre até 26 de junho

Inscrição para Exames 1ª Época, 2º Semestre de 27 a 30 de julho

EXAMES 1ª Época, 2º Semestre de 3 a 15 de julho

Exames Época Especial, Trabalhador Estudante e Finalistas* de 3 a 12 de julho

Inscrição em exames de setembro - Época Especial Trab. Est. 
Finalistas*

de 16 a 26 de agosto

Exames Época Especial, Trabalhador Estudante e Finalistas de 17 a 31 de julho e de 1 a 14 de setembro

Renov. Matrícula – Alunos que não realizam exames  
no 2º semestre nem época especial

de 27 de junho a 15 de julho

Renov. Matrículas de alunos que realizaram exames 
na 1ª época do 2º semestre

até 31 de julho

Renovação Matrículas alunos que realizaram exames  
na Época Especial para Trabalhador Estudante

até 20 de setembro

Inquérito aos finalistas 2022/2023 do ISEC Lisboa 20 de setembro a 13 de outubro

Inscrição para os Exames da Época Especial para Finalistas de 02 a 31 de outubro

Exames da Época Especial para Finalistas de 15 de novembro a 15 de dezembro

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 29 de dezembro

Quando ingressas no ISEC Lisboa, tens ao dispor um e-mail institucional. Nos termos 
do disposto no Manual de Boas Práticas do ISEC Lisboa e do Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados, entendeu-se que o endereço eletrónico institucional deve ser o contacto 
preferencial e tendencialmente exclusivo de comunicação entre os intervenientes da 
atividade docente e académica. 

Como tal, este endereço constitui a principal forma de comunicação com a comunidade 
académica, em particular entre os serviços, sistemas de informação (plataforma Moodle 
e Secretaria Virtual), docentes e alunos, assumindo o formato:

NumeroAluno@alunos.iseclisboa.pt

Por exemplo, o aluno número 20201234 terá como email 20201234@alunos.iseclisboa.pt, 
embora o alias do email contenha o nome do aluno.

Para aceder a este endereço de email deverás utilizar as seguintes credenciais:

Endereço de acesso: http://www.gmail.com

Nome de utilizador: NumerodeAluno@alunos.iseclisboa.pt

Password: Número de Identificação Fiscal (NIF)

O apoio informático estará disponível para te ajudar, esclarecendo as dúvidas que pos-
sam surgir. Quaisquer questões deverão ser dirigidas para o email:

apoioinformatico@iseclisboa.pt

aPodes encontrá-lo em:
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/calendario-escolar

2022/2023

MOODLE DO ISEC LISBOA
Este é o local virtual onde 

os professores disponibilizam, 
entre outras informações rele-
vantes para facilitar o processo  
de aprendizagem, o programa 
das unidades curriculares (dis-
ciplinas) e seus conteúdos.

a
Podes aceder através  
do seguinte endereço:
https://moodle.iseclisboa.pt/

*Período de inscrição para todos os exames da época em causa, os pedidos de inscrição posteriores a este prazo são 
realizados por requerimento e obrigam ao pagamento do agravamento previsto no regulamento financeiro.
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SECRETARIA VIRTUAL
É na Secretaria Virtual que encontras toda a informação sobre o teu percurso académico. 

Neste portal, o estudante tem acesso direto a dados importantes do seu percurso aca-
démico, nomeadamente:

 Planos de Estudos;

  Classificações Intermédias:  
é o único local onde poderás verificar 
as suas classificações de forma oficial;

  Classificações finais de avaliação 
contínua: é o único local onde poderá  
verificar as suas classificações  
de forma oficial;

  Classificações de exames:  
é o único local onde poderás verificar  
as suas classificações de forma oficial;

  Horário individual: o horário  
de acordo com as Unidades 
Curriculares em que te inscreveste;

  Verificar se estás corretamente  
inscrito nas Unidades Curriculares  
que frequentas;

  Sumários lançados pelos docentes 
com a matéria de cada uma das aulas, 
podendo, assim, controlar de forma 
mais sistemática a matéria dada.

OS TEUS SERVIÇOS

Existe também uma zona para inscrição em, por exemplo:

 Exames das diferentes épocas de avaliação;

 Renovação da matrícula entre anos letivos.

Na zona específica de tesouraria, podes consultar:

 A tua situação financeira;

 A tua propina;

 Os valores em dívida (se existirem);

 As referências para o pagamento via multibanco;

 Os pagamentos realizados.

É de extrema importância que acompanhes as informações disponíveis neste portal. No 
entanto, o portal só está totalmente acessível aos estudantes que respondam ao formulá-
rio para consentimento de tratamento de dados pessoais e que preencham devidamente 
os campos onde são solicitados estes dados.

Os dados aí solicitados, e que são de resposta obrigatória, estão assinalados com um 
asterisco (*) e correspondem às informações exigidas pela Direção-Geral de Estatística 
da Educação e Ciência. Estes dados são recolhidos por esta entidade através do inquérito 
obrigatório – Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES).

Os estudantes com situações de dívidas no pagamento das propinas terão também li-
mitações no acesso ao portal. Porém, devem consultá-lo na mesma e devem garantir que 
está devidamente preenchido, para que assim que a situação esteja regularizada, fique 
automaticamente em funcionamento pleno.

As credenciais de acesso à Secretaria Virtual são as seguintes:

  Nome de Utilizador: Número de Estudante

  Palavra-Chave: Palavra Gerada para a matrícula.

a

A TUA IDENTIFICAÇÃO 
É imprescindível carregar uma fotografia para que  
os docentes te possam identificar rapidamente.  
Ao carregar a fotografia na Secretaria Virtual, atualizas 
automaticamente a pauta fotográfica de cada umas  
das Unidades Curriculares em que estás inscrito(a).

A Secretaria Virtual está acessível no site do ISEC Lisboa no separador  
Serviços >> Secretaria Virtual >> Alunos.  
Ou através do seguinte link: https://sv.iseclisboa.pt/netpa/page

a

https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-03-53/qualidade

https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/estatutos-regulamentos

REGULAMENTOS
No Ensino Superior nunca é demais ler com atenção os diversos regulamentos. Podes 

encontrar os principais regulamentos referente ao Ensino Superior e ao ISEC Lisboa na 
seguinte página:

QUALIDADE 

O ISEC Lisboa tem presente um constante foco na qualidade dos serviços que presta e na 
melhoria contínua do seu desempenho organizacional, numa perspetiva de eficácia e eficiência 
do seu normal funcionamento, dispondo para tal, de um sistema interno de garantia da qualida-
de (SIGQ-ISEC Lisboa).

Os processos de monitorização e avaliação da qualidade do ensino no ISEC Lisboa são do 
maior interesse para todos os seus estudantes pois são os processos que permitem que nos 
façam chegar o seu feedback, identificar ações que carecem de introdução de medidas correti-
vas e que, em última análise levam à introdução de melhorias. Mais do que isso, o seu preenchi-
mento atempado permite fazê-lo em tempo útil, ainda no decurso do ano letivo. Destes procedi-
mentos depende também a credibilidade e o prestígio dos próprios estudos dos alunos, ou no 
futuro, quando se diplomarem, da própria titularidade de determinado curso ou grau académico 
concedido por esta instituição.

Mais do que um direito que pode ser exercido por todos no seu próprio interesse, é verdadei-
ramente um dever do aluno responder aos diversos inquéritos e, ao mesmo tempo, é um direito 
de todos os alunos exigir o funcionamento deste sistema, nomeadamente, obtendo taxas de 
resposta expressivas e a melhoria contínua.

A falta de resposta por parte dos estudantes aos inquéritos pode limitar alguns serviços na 
secretaria virtual dos mesmos, nomeadamente, o acesso às classificações através deste meio.

Irás receber informações ao longo do ano letivo sobre como e quando deverás responder às 
várias etapas do SIGQ-ISEC Lisboa.

a
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MAPAS DE EXAMES
Se chegaste ao final do semestre e queres recuperar uma unidade curricular que correu 

mal ou fazer uma melhoria da classificação, consulta a página onde irão ser disponibiliza-
dos os mapas de exames:

Para que tudo corra bem, presta atenção aos seguintes procedimentos:

  O regime de avaliação por exame está definido nos regulamentos gerais de cada ciclo 
de estudos do ISEC Lisboa (poderão ser consultados no site do ISEC Lisboa);

  Os exames referentes às unidades curriculares em que estás inscrito irão decorrer 
conforme previsto no calendário escolar. A data de cada um dos exames pode ser con-
sultada nos mapas de exames ou diretamente na sua Secretaria Virtual;

  Tal como o previsto no calendário escolar, a inscrição e pagamento dos exames têm de 
ser feitos dentro do período próprio para o efeito em cada uma das épocas de exame. 
Depois desse prazo será impossível realizar a sua inscrição na Secretaria Virtual;

  Os alunos só se podem inscrever fora do prazo definido em exames de unidades curri-
culares onde já existam outros alunos inscritos. Esta inscrição está sujeita a um agra-
vamento nos termos do Regulamento Financeiro e Preçário do ISEC Lisboa e só pode 
ser realizada presencialmente ao balcão dos Serviços Académicos;

  A inscrição em exames só é possível em unidades curriculares em que o aluno esteja 
inscrito; ou, para fins de melhoria de classificação, em unidades curriculares em que o 
aluno tenha estado inscrito anteriormente e às quais tenha obtido aprovação. A inscri-
ção deverá ser feita na Secretaria Virtual em “Inscrição a Exames”;

  A partir do momento em que o aluno se inscreve no exame, constitui-se devedor do 
respetivo emolumento, independentemente de faltar ou não ao exame;

  A requerimento do aluno pode ser feita a anulação de inscrição em exames até 48 
horas antes da sua realização;

  Os alunos com dívidas respeitantes ao pagamento da propina ao ISEC Lisboa têm os 
seus atos académicos bloqueados, pelo que não se poderão inscrever e, consequente-
mente, realizar o exame sem autorização do departamento financeiro;

  O emolumento do exame, em cada uma das épocas, corresponde ao valor definido no 
Regulamento e Preçário. Para efetuar o pagamento, deverá ser consultada a secretaria 
virtual onde estarão a entidade e referência MB, após a respetiva inscrição no exame. 
A partir do momento em que a inscrição no exame é feita, são acionados vários pro-
cedimentos. Por essa razão, o aluno constitui-se devedor do respetivo emolumento 
independentemente de faltar ou não ao exame;

  A sala é atribuída depois de existirem inscrições no exame em causa. No dia do exame, deve-
rás dirigir-te à receção do edifício C onde estará a informação da sala reservada para o efeito.

RECALL – RESIDÊNCIA ESTUDANTIL 
A Residência Estudantil do Campus Académico do Lumiar (RECALL) é uma unidade de 

alojamento para estudantes situada dentro do mesmo campus onde se encontra o ISEC 
Lisboa.

A residência estudantil dispõe de quartos duplos com WC privativo e quartos duplos 
com WC partilhado, todos equipados com ar condicionado e um frigorífico de pequenas 
dimensões. Cada residente tem no seu quarto, para além da cama, uma secretária e 
roupeiro pessoais. 

Este espaço é, ainda, composto por uma pequena copa partilhada, equipada com mi-
croondas, duas placas de indução e frigorífico; e  uma sala multi-uso, com TV por cabo, 
para utilização exclusiva dos utentes da residência.

A RECALL está aberta 24h/dia e tem estacionamento disponível no local.

a Mais informações:
https://recall.pt/

a https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/mapas-exames

a https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/horarios-servicos-academicos

HORÁRIOS
Assim que disponíveis, os horários das aulas podem ser encontrados na seguinte página:
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APP ISEC LISBOA
A App do ISEC Lisboa é uma aplicação móvel, disponibilizada em smartphones, tablets e 

desktops Android, iOS e Windows 10. Apresenta a possibilidade de aceder, de forma práti-
ca e rá pida, a um conjunto de informações presentes no sistema de informação académica 
e que, habitualmente, são disponibilizadas na secretaria virtual.

Instala a aplicação móvel no teu dispositivo favorito e autentica-te de seguida com as 
mesmas credenciais que utilizas para aceder à secretaria virtual.

Na App ISEC Lisboa poderás consultar o teu Perfil, as Unidades Curriculares frequenta-
das, as tuas Notas, o teu Horário, os Sumários, o Calendário de Exames e inscrição nos 
mesmos, todos os teus Pagamentos, as Faltas, Documentos anexados ao teu processo 
académico, marcação de Presença em Aula e ainda Avisos/Alertas entre outras funciona-
lidades.

Licenciatura em Gestão Autárquica
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Os interessados devem solicitar o pré-registo junto dos Serviços Académicos do ISEC 
Lisboa.

A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária anual para comparticipação nos encar-
gos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio profissional de ca-
ráter obrigatório, atribuída pelo Estado, a fundo perdido, sempre que o agregado familiar 
em que o estudante se integra não disponha de um nível mínimo adequado de recursos 
financeiros.

Mais informações e regulamento em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/informacoes

Consulta os prazos dos procedimentos referente a este apoio no site da Direção Geral do 
Ensino Superior, em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/prazos-de-candidatura?plid=373

4
BOLSA DE ESTUDO

BOLSA DE ESTUDO POR MÉRITO
A Bolsa de Estudo por Mérito (BEM) é uma prestação pecuniária, de valor fixo, destina-

da a estudantes que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional.

As informações referente às BEM podem ser consultadas no site do ISEC Lisboa, em: 
https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2017-11-29-18-53-38 

ALUNOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS EDUCATIVAS

O ISEC Lisboa tem diversos apoios dedicados a alunos com Necessidades Especiais 
Educativas, derivadas da sua condição de saúde, temporária ou permanente, que fre-
quentam um qualquer ciclo de estudos na nossa Instituição.

O Regulamento do Estudante com Necessidades Educativas Especiais do ISEC Lisboa 
pode ser consultado no site do ISEC Lisboa, na página dedicada aos Estatutos e Regula-
mentos: https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/estatutos-regulamentos

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O Gabinete de Responsabilidade Social dispõe de um Programa de Voluntariado, no 

qual podes participar e contribuir para a execução dos diversos projetos em curso,

Este programa pretende proporcionar a participação e o envolvimento da comunidade 
académica em dinâmicas abrangentes de cooperação e desenvolvimento comunitário, 
através da criação de interligações entre o ISEC Lisboa e as instituições da comunidade 
em que se insere.

Consulta toda a informação em: https:/www.iseclisboa.pt/index.php/pt/responsabilidade-social

REDE KNOW NOW KNOW HOW 
A Rede Know Now Know How é uma rede formal de parcerias envolvendo instituições 

de ensino superior, empresas, associações profissionais, organizações sem fins lucrati-
vos, autarquias locais e escolas secundárias e profissionais. 

O conhecimento, a inovação e a partilha estão no nosso ADN. E o que é que esta 
rede faz? A Rede Know Now Know How criou no sistema de ensino superior politécnico 
os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), uma formação superior mais curta, 
caracterizada pelo seu caráter mais técnico, mais especializado, mais profissionalizante 
e mais aplicado e, por isso mesmo, necessariamente mais ligado às empresas e demais 
entidades empregadoras. 

Apesar de ter nascido associada à criação desta nova tipologia de cursos, desde cedo o 
ISEC Lisboa entendeu que a criação e o funcionamento em rede da Know Now Know How 
devia ter um âmbito mais alargado de atuação e consolidou-a como uma verdadeira ponte 
entre as instituições de ensino e formação e as entidades empregadoras, agregando não 
só as anteriores parcerias já existentes no ISEC Lisboa, como aprofundando a ligação à 
comunidade e região em que nos inserimos e promovendo a junção de novas entidades.

A Rede Know Now Know How conta atualmente com cerca de 150 parceiros (empresas, 
autarquias, associações profissionais, ONG, instituições de ensino superior, escolas se-
cundárias e escolas profissionais). 

A Rede KNKH assume-se, também como a plataforma de empregabilidade do ISEC Lis-
boa, através da qual são dadas a conhecer diversas oportunidades dos nossos parceiros 
e do tecido empresarial português.

APOIOS

I&DT
A investigação é um dos pilares do ISEC Lisboa, enquanto instituição de Ensino Supe-

rior, e para o qual conta com a intervenção dos seus Docentes e Alunos.

Nesse sentido, são diversos os incentivos à participação em atividade de I&DT. Sabe 
tudo sobre os nossos projetos em: https://www.iseclisboa.pt/index.php/pt/2019-06-21-10-
03-53/2019-06-21-11-19-47

5 PROJETOS
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ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA  
DO ISEC LISBOA

A Associação Académica do ISEC Lisboa – AAISECLisboa foi criada a 7 de outubro de 
1992 e é o Órgão representativo dos Alunos do campus.Tem como principais objetivos a 
defesa dos interesses dos alunos e a contribuição para o seu desenvolvimento educativo, 
cultural e social, assim como o do próprio ISEC Lisboa.

Contribui desde sempre com convívios, palestras, semanas culturais, apoio e integra-
ção dos novos estudantes nacionais e Erasmus, divulgação do ISEC Lisboa em eventos 
académicos e workshops.

A AAISECLisboa conta com uma equipa que faz tudo para dignificar os alunos, Instituto 
e amplamente mostrar quem somos.

Foi em 2016 que se reformulou os Órgãos Sociais, a vida Académica e Social da AAI-
SECLisboa e reviu-se o Código de Praxe que tinha lacunas, passando a ser um Código 
mais perto do de Coimbra, a casa mãe das praxes Académicas.

O intuito da associação é divulgar e promover diversas atividades, bem com manter in-
formado o seio académico. Manter o bom relacionamento Alunos-Associação e defender 
os direitos e obrigações do estudante, através da seguinte matriz:

 Representar os estudantes do campus;

 Promover a formação cultural dos estudantes;

 Criação de condições de participação nas atividades escolares por parte de estudantes;

 Interação dos alunos e professor para o melhoramento da faculdade através de fu-
turas atividades;

 Melhorar e reforçar a relação da Associação e o Campus para futuras atividades;

Para estares sempre atualizado segue-nos nnas redes socias e para qualquer esclare-
cimento envia email para: associacao.academica@iseclisboa.pt

6 VIDA ACADÉMICA

associacao.academica@iseclisboa.pt

aaisec_lisboa

aaiseclisboa

i
f
O

IGNISTUNA
A Tuna do nosso Campus existe desde 2016, a sua criação foi assente nos valores de 

companheirismo, tradição e espírito académico. Nos anos seguintes, a Tuna atravessou 
um momento incrível contando com mais de participantes do que nunca. A visibilidade e 
impacto que a Tuna criou dentro e fora da faculdade fez com que o número de interessa-
dos fosse cada vez maior e mais abrangente.

No ano de 2018 a Tuna decidiu abrir portas a todos os estudantes universitários que es-
tivessem interessados em experiencia r a vida de Tunante, independentemente da institui-
ção de ensino. Por este motivo, iniciou-se um processo de rebranding da Tuna, mantendo 
todos os valores e tradições que nos caracterizam.

Recorrendo a referências presentes no brasão da Freguesia do Lumiar, surgiu o nome 
IGNIS que em latim representa a chama ardente, mas também a luz que dela provém. 
Desta maneira, o nome da nossa Tuna, estará sempre diretamente ligado à palavra LU-
MIAR e à história do local onde foi fundada.

O nosso grupo de amigos Tunantes mantém-se em atividade e unido desde a formação 
da Tuna em 2016, marcando por onde passa pela sua, muito característica alegria, anima-
ção, espírito e boa música!

ignistuna@gmail.comO

ignistuna

ignistuna
i
f
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7 MAPA DO CAMPUS

ALAMEDA DAS LINHAS DE TORRES, 179

 LOCALIZAÇÃO
Campus Académico do Lumiar
Alameda das linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa

ACESSIBILIDADE AO CAMPUS
 O Campus do ISEC Lisboa fica situado numa zona de Lisboa com excelentes 
acessos aos transportes públicos e disponibilidade para estacionamento.

 Autocarros – 736, 796, 717

 Metro – Quinta das Conchas (Linha Amarela)

 Estação Rodoviária do Campo Grande

 Ciclovia

Edifício A 
- Laboratório de Segurança  
   e Proteção Civil 
- Sala de Aula

Edifício AeL
- Aerolab

Edifício B 
- Salas B2, B6, B10, B11,  
   B12, B13 + Box 
- Clínica 
- Papelaria

   Edifício C
- Direção ISEC Lisboa | Universitas 
- Gabinetes de Diretores 
- Gabinetes de Professores 
- Sala dos Professores 
- Gabinete dos RH 
- Gabinetes Técnicos 
- Gabinete de Comunicação 
- Serviços Académicos 
- Laboratório de Fotografia 
- Sala de Estudo - Alunos 
- Sala Teórica

Edifício D
- Sala D3 
- Sala D4 
- Sala D5 
- Laboratório de Química

Edifício F 
- Sala de Cibersegurança 
- Sala F1

Edifício H 
- Laboratório de Ótica 
- Laboratório de Física 
- Laboratório de Optometria 
- Sala de CardVision 
- Consultório Dr. Almada

Edifício J 
- Auditório

Edifício L 
- Print Research Lab
- TGRAF

Edifício N 
- Residência de Estudantes 
- Hotel de Aplicação 
- Laboratório de Saúde

Edifício Q3
- Laboratório de Construção Civil

Edifício U 
- Restaurante de Aplicação 
- Laboratório Cozinha e PastelariaEdifício 

Edifício W 
- Laboratório de Mecânica

++  - Ginásio 
+ - Bar

ISEC LISBOA
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