
GUIA
MENTORADO

ATIVIDADES
Neste guia vais encontrar imensas

sugestões de coisas para fazer em

Lisboa e não só!

LOCAIS PARA VISITAR
A nossa equipa escolheu alguns dos

sítios mais bonitos e divertidos para

Mentores e Mentorandos.

FAQS
E tens ainda uma extensa lista de

perguntas e respostas ao teu dispor!



Olá! Damos-te as boas-vindas
ao Guia Mentorado!
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Mentor, neste guia podes encontrar
todas as atividades que pertencem à
Categoria Amarela. Temos 4
temáticas diferentes: Turística, Lazer,
Desporto, e Cultura. No fim do guia
podes encontrar a secção de FAQs,
que é relevante para Mentores e para
Mentorandos. Quando realizares
uma das atividades do Guia, deves
tirar uma fotografia com o teu grupo
e submetê-la via Google Forms.
Mediante o cumprimento de todos
os requisitos de cada atividade,

receberás 15 pontos! Tem atenção
que apenas podes pontuar com uma
atividade de cada temática. Mas
encorajamos-te a realizar muitas
mais, só pela diversão!

Mentorando, este guia também é
para ti! Esperamos que te incentive a
procurar momentos divertidos com
o teu Mentor e com o resto do grupo
de Mentorandos!
O NAPE está sempre disponível para
esclarecer todas as questões e
ajudar sempre que for preciso.

Vamos tornar este Programa
Mentorado inesquecível!
Contamos contigo!
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QUANDO OS NOVOS ALUNOS ENTRAM
NO TÉCNICO, SÃO BOMBARDEADOS

COM IMENSA INFORMAÇÃO! POR VEZES,
PRECISAM DE UMA AJUDINHA DOS SEUS

MENTORES!
TIRA ALGUM TEMPO PARA LHES

ENSINARES A NAVEGAR PELO SISTEMA
FÉNIX E WEBMAIL!

COMO FUNCIONA?
FENIX E WEBMAIL

MAS PRIMEIRO. . .



TURÍSTICA
Portugal
Vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém
Sabes
Estou loucamente apaixonado por ti

- Jorge Sousa Braga



MIRADOUROS
 

NA CIDADE DAS 7 COLINAS
PODES TER A CERTEZA QUE

VAIS ENCONTRAR
MIRADOUROS INCRÍVEIS!  

ALGUNS QUE ACHAMOS QUE
VAIS ADORAR: 

S.  PEDRO DE ALCÂNTARA,
NOSSA SENHORA DO MONTE, 

GRAÇA, 
JARDIM DO TOREL,

PORTAS DO SOL,
SANTA LUZIA,
ADAMASTOR,

KEIL DO AMARAL.
ACONSELHAMOS-TE A IR

NUM FINAL DE TARDE PARA
PODERES VER A CIDADE DE

LISBOA SOB LUZES
DIFERENTES.

AS MELHORES VISTAS DA CIDADE
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CASTELO DE
SÃO JORGE

UM DOS MONUMENTOS MAIS
IMPORTANTES E ANTIGOS DA CIDADE

E UM MUST SEE PARA TODOS OS
SEUS HABITANTES E VISITANTES!

 
HORÁRIO: 10H00 – 20H00

(ENCERRADO 24,  25 E 31 DEZEMBRO, 1
JANEIRO E 1  MAIO)

 
PREÇO: 5 EUROS (PARA PESSOAL

ENTRE 13-25 ANOS)
 

SITE:
HTTPS://CASTELODESAOJORGE.PT/

ESTUFA FRIA
ÀS VEZES, A VIDA DA CIDADE É

DEMASIADO BARULHENTA E
CANSATIVA, POR ISSO, ESTA MINI
FLORESTA É O SÍTIO IDEAL PARA
RECARREGAR BATERIAS. PODES

VISITÁ-LA NO PARQUE EDUARDO VII !
 

HORÁRIO: 10H – 19H (VERÃO) OU 9H –
17H (INVERNO)

 
PREÇO: 1 ,55 EUROS

 
SITE:

HTTPS:// INFORMACOESESERVICOS.LIS
BOA.PT/CONTACTOS/DIRETORIO-DA-

CIDADE/ESTUFA-FRIA
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TIME OUT
MARKET

INAUGURADO EM 2014,  ESTE
MERCADO REÚNE ALGUNS DOS

MELHORES RESTAURANTES E BARES
DA CIDADE DEBAIXO DO MESMO
TETO. COMIDA PARA TODOS OS

GOSTOS (E CARTEIRAS) E
ANIMAÇÃO NÃO FALTAM! VISITA

OBRIGATÓRIA NO CAIS DO SODRÉ!
 

HORÁRIO: SEGUNDA A DOMINGO,
DAS 10H00 ÀS 23H00

FEIRA DA
LADRA

SABES QUANDO PRECISAS DE UMA
PEÇA DE DECORAÇÃO ORIGINAL

PARA TORNAR A TUA CASA AINDA
MAIS COOL? OU QUANDO OS TEUS
AVÓS GOSTAM IMENSO DE COISAS
ANTIGAS E O ANIVERSÁRIO ESTÁ A

CHEGAR?
A SOLUÇÃO É A ICÓNICA FEIRA DA
LADRA! ÀS TERÇAS-FEIRAS E AOS
SÁBADOS NO CAMPO DE SANTA

CLARA, PERTO DO PANTEÃO
NACIONAL E DA IGREJA DE SÃO

VICENTE DE FORA.
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BELÉM
CLARO QUE NÃO PODIA FALTAR BELÉM NESTE GUIA! TANTOS MONUMENTOS E
MUSEUS PARA VISITAR NAQUELE QUE FOI O PONTO DE PARTIDA DOS
NAVEGADORES PORTUGUESES À CONQUISTA DO MUNDO. DESDE A TORRE DE
BELÉM, AO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS, PASSANDO PELO PADRÃO DOS
DESCOBRIMENTOS E PELO MAAT, HÁ MUITO PARA DESCOBRIR! QUER
ESCOLHAS VISITAR UM, DOIS,  OU TODOS, JÁ SABES QUE IR A BELÉM E NÃO
COMER UM DOS SEUS FAMOSOS PASTÉIS,  É COMO IR A ROMA E NÃO VER O
PAPA!
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PARQUE DAS
NAÇÕES

É O BAIRRO MAIS MODERNO DA CAPITAL PORTUGUESA E SUPER
INTERESSANTE ARQUITETONICAMENTE FALANDO. SE GOSTAS DE PASSEAR À
BEIRA RIO E DE TIRAR FOTOGRAFIAS, ENTÃO TENS DE RUMAR AO ORIENTE!
NÃO SÓ TENS O OCEANÁRIO, O TELEFÉRICO, E O PAVILHÃO DO
CONHECIMENTO, COMO MUITAS COISAS QUE PODES ADMIRAR
GRATUITAMENTE COMO O JARDIM DAS ONDAS, O PARQUE TEJO, A FILEIRA DE
BANDEIRAS NO ROSSIO DOS OLIVAIS E IMENSAS PEÇAS DE ARTE URBANA
ESPALHADAS POR ESTA ZONA!



ESTRELA
SABIAS QUE O JARDIM DA ESTRELA

FOI MANDADO CONSTRUIR POR
INICIATIVA DO MARQUÊS DE TOMAR,

EM MEADOS DO SÉCULO XIX,  E
CHEGOU A TER UM LEÃO NUMA

JAULA? AGORA O LEÃO JÁ NÃO ESTÁ
LÁ, MAS NEM POR ISSO É MENOS

ENTUSIASMANTE LEVAR UM GRUPO
DE AMIGOS A ESTE JARDIM. PODES

PASSAR TAMBÉM PELA BASÍLICA DA
ESTRELA, TODOS OS DIAS ENTRE AS

10H30 E AS 19H30. A VISITA À IGREJA
É GRATUITA E A VISITA À CÚPULA

CUSTA 4 EUROS.

PALÁCIO
NACIONAL
DA AJUDA

FOI MANDADO CONSTRUIR POR D. JOSÉ
I NO ALTO DA COLINA DA AJUDA, APÓS

O TERRAMOTO DE 1755.  FOI
CONSTRUÍDO EM MADEIRA PARA

MELHOR RESISTIR A ABALOS SÍSMICOS.
A ENTRADA É LIVRE AOS DOMINGOS
ATÉ ÀS 14H00 PARA RESIDENTES EM

PORTUGAL.
 

HORÁRIO: 10H00 – 18H00 (TODOS OS
DIAS EXCETO QUINTA-FEIRA)

 
PREÇO: 2,5 EUROS (PARA ESTUDANTES)

 
SITE:

HTTP://WWW.PALACIOAJUDA.GOV.PT/
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QUINTA DA
REGALEIRA

PALÁCIO
NACIONAL
DA PENA

A PAISAGEM CULTURAL DE SINTRA FOI
CLASSIFICADA PELA UNESCO COMO

PATRIMÓNIO MUNDIAL DA
HUMANIDADE EM 1995.  UM DOS SÍTIOS
MAIS SURPREENDENTES DE PORTUGAL

LOCALIZA-SE PRECISAMENTE NA
SERRA DE SINTRA. MISTÉRIO, MAGIA E

SIMBOLISMOS PARA DESCOBRIR NA
QUINTA DA REGALEIRA!

HORÁRIO: 10H00 – 18H30

PREÇO: 10 EUROS

PROVAVELMENTE O MONUMENTO MAIS
ICÓNICO DE SINTRA, ESTE PALÁCIO

PARECE TER SAÍDO DE UM CONTO DE
FADAS. É O LOCAL IDEAL PARA TIRAR

UMAS FOTOGRAFIAS DE FAZER INVEJA
AOS SEGUIDORES DO INSTAGRAM ;)

HORÁRIO: 09H30 – 18H30

PREÇO: 14 EUROS (VISITAR SOMENTE O
PARQUE TEM O CUSTO DE 7 EUROS)

SITE:
HTTPS://WWW.PARQUESDESINTRA.PT/P

ARQUES-JARDINS-E-
MONUMENTOS/PARQUE-E-PALACIO-

NACIONAL-DA-PENA/ / 11



CASTELO
DOS MOUROS

PALÁCIO
NACIONAL DE

SINTRA

E POR FALAR NA TERRA FANTÁSTICA
DE SINTRA, O CASTELO DOS MOUROS

FOI CONSTRUÍDO POR VOLTA DO
SÉCULO X APÓS A CONQUISTA

MUÇULMANA DA PENÍNSULA IBÉRICA E
É OUTRO MUST SEE DESTA REGIÃO.

HORÁRIO: 09H00 – 18H30

PREÇO: 8 EUROS

SITE:
HTTPS://WWW.PARQUESDESINTRA.PT/P

ARQUES-JARDINS-E-
MONUMENTOS/CASTELO-DOS-

MOUROS/

LOCALIZADO NO CENTRO DA VILA DE
SINTRA, É UM LOCAL HISTÓRICO

IMPERDÍVEL!

HORÁRIO: 09H30 – 18H30

PREÇO: 10 EUROS (ENTRADA NO
JARDIM É GRATUITA)

SITE:
HTTPS://WWW.PARQUESDESINTRA.PT/P

T/PARQUES-MONUMENTOS/PALACIO-
NACIONAL-SINTRA/
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CRISTO REI
O CORAÇÃO DO CRISTO REI MEDE 1 ,89

METROS, E SÓ ISSO É O SUFICIENTE
PARA MERECER UMA VISITA! MAS

TAMBÉM TEM UMA VISTA INCRÍVEL DE
LISBOA E ARREDORES, TORNANDO

ESTA UMA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL!

PREÇO: 5 EUROS

SITE:  
HTTP://WWW.M-

ALMADA.PT/XPORTAL/XMAIN?
XPID=CMAV2&XPGID=GENERICPAGE&GE
NERICCONTENTPAGE_QRY=BOUI=47012

EXPERIÊNCIA
PILAR 7

O CORAÇÃO DO CRISTO REI MEDE 1 ,89
METROS, E SÓ ISSO É O SUFICIENTE

PARA MERECER UMA VISITA! MAS
TAMBÉM TEM UMA VISTA INCRÍVEL DE

LISBOA E ARREDORES, TORNANDO
ESTA UMA EXPERIÊNCIA

INESQUECÍVEL!

PREÇO: 5 EUROS

SITE:  
HTTP://WWW.M-

ALMADA.PT/XPORTAL/XMAIN?
XPID=CMAV2&XPGID=GENERICPAGE&GE
NERICCONTENTPAGE_QRY=BOUI=47012
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PORTUGAL É UM PAÍS VELHOTE, E APESAR DE JÁ ESTAR CHEIO DE HISTÓRIAS
PARA CONTAR, CONTINUA A REINVENTAR-SE A CADA NOVA GERAÇÃO.
POR ISSO, PARA TERMINAR ESTE CAPÍTULO DA FORMA MAIS COOL,
PROPOMOS UMA VISITA À NAZARÉ, ONDE PODES ENCONTRAR AS ONDAS
GIGANTES QUE CORRERAM O MUNDO!

SITE:  HTTPS://NAZAREWAVES.COM/PT/HOME/INFOFORTOURISTS

ONDAS DA NAZARÉ



LAZER
Hoje de manhã saí muito cedo,
Por ter acordado ainda mais cedo
E não ter nada que quisesse fazer...

Não sabia que caminho tomar
Mas o vento soprava forte, varria para um lado,
E segui o caminho para onde o vento me soprava nas costas.

Assim tem sido sempre a minha vida, e
Assim quero que possa ser sempre
Vou onde o vento me leva e não me
Sinto pensar.

Alberto Caeiro



O QUE É QUE ESTÁ
NA MODA E É TÃO
DIVERTIDO COMO

DESAFIANTE? 
UM ESCAPE ROOM!
E TENS IMENSOS À

ESCOLHA EM
LISBOA!

HTTPS://PUZZLEROOM.PT/PT

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LXESCAPE/

HTTPS://WWW.ESCAPETHEROOM.PT/

HTTPS://ESCAPEHUNT.COM/PT/LISBON/

HTTPS://WWW.ESCAPEGAMEOVER.PT/

ESCAPE ROOM
 

CONSEGUEM ESCAPAR A TEMPO?



TENS VONTADE DE
PETISCAR AO AR LIVRE

COM OS AMIGOS?
PEGA NA TROUXA E
VAI PARA O JARDIM!

JARDIM DO ARCO DO CEGO

PARQUE EDUARDO VII

JARDIM DA GULBENKIAN

MONSANTO

PIQUENIQUE NO
JARDIM

 

ALAMEDA



SE PREFERIREM,
TAMBÉM PODEM IR

LANCHAR A UMA DAS
PASTELARIAS DENTRO

OU PERTO DO TÉCNICO

BAR/CAFÉ DO TÉCNICO

PADARIA PORTUGUESA

STARBUCKS

E MUITOS OUTROS!

LANCHINHO
 



JARDIM
ZOOLÓGICO

OCEANÁRIO

DESDE 1884 A CONTRIBUIR PARA A
CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES

VULNERÁVEIS E AMEAÇADAS PELA
EXTINÇÃO.

 
HORÁRIO: 10H00 – 20H00 NO
VERÃO E 10H00 – 18H00 NO

INVERNO
 

PREÇO: 22,50 EUROS
 

SITE:  HTTPS://WWW.ZOO.PT/

UM MUNDO SUBAQUÁTICO PARA
EXPLORAR EM PLENA CIDADE DE

LISBOA.
 

HORÁRIO: 10H00 – 20H00
 

PREÇO NORMAL: 19 EUROS
 

SITE:
HTTPS://WWW.OCEANARIO.PT/
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PRAIA
 

 O SÍTIO ONDE
ENCONTRAS MUITO

SOL, ÁGUA PARA
REFRESCAR, BOLAS

DE BERLIM E,  SE
TIVERES SORTE, O

MARCELO!
APROVEITA O BOM

TEMPO E VAI A UMA
DAS INCRÍVEIS

PRAIAS DO NOSSO
PAÍS.

ÓBVIO QUE TINHA DE ESTAR NESTE GUIA!

COSTA DA CAPARICA

ARRÁBIDA

SESIMBRA

CASCAIS

TRÓIA

E MUITAS MAIS. . .



DESPORTO
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive

                  Ricardo Reis
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ADVENTURE
PARK

ALUGAR
CAMPOS NO

TÉCNICO

FEELING ADVENTUROUS? O MEGA
CIRCUITO É UM DOS MAIORES CIRCUITOS
DE ARBORISMO DA PENÍNSULA IBÉRICA.

É UMA VIAGEM DE DUAS HORAS PELO
TOPO DAS ÁRVORES DA FLORESTA NO

JAMOR!

HORÁRIO DE VERÃO: 10H00 – 12H00,
14H00 – 17H00

HORÁRIO DE INVERNO: 10H – 12H, 14H00 –
16H00

PREÇO: 20 EUROS

SITE:  HTTPS://ADVENTUREPARK.PT/

NEM PRECISAS DE SAIR DO CAMPUS
PARA FAZER DESPORTO! PODES ALUGAR
UM DOS VÁRIOS ESPAÇOS DESPORTIVOS
DA AEIST,  NA SECÇÃO DE FOLHAS OU NO

SITE.
 

PREÇO: SOB CONSULTA

SITE AEIST:  HTTPS://AEIST.PT/RESERVA-
DE-ESPACOS/

SITE ULISBOA:
HTTPS://WWW.ESTADIO.ULISBOA.PT/INFO

/RESERVA-DE-INSTALACOES-0
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SURF
 

HTTPS://WWW.7ESSENCIA.COM/

ENTRA NA ONDA!

HTTPS://SURFPRO.PT

HTTPS://WWW.CARCAVELOSSURFSCHOOL.COM/PT/

HTTPS://SURFLISBON.COM/

PORTUGAL É CONSIDERADO
UM DOS MELHORES

DESTINOS DE SURF DO
MUNDO! QUER ESTEJAS A
COMEÇAR, OU JÁ TENHAS

EXPERIÊNCIA, TENS MUITAS
PRAIAS E MUITAS ESCOLAS

DE SURF À TUA DISPOSIÇÃO!
DÁ UMA VISTA DE OLHOS

NAS OPÇÕES QUE TE
APRESENTAMOS AQUI!



É UM VIDEOJOGO MAS NA VIDA REAL!
E EXISTEM MUITAS OPÇÕES EM LISBOA

E ARREDORES,

PREÇO: SOB CONSULTA (COMEÇAM À
VOLTA DOS 20 EUROS E AUMENTAM

COM O NÚMERO DE BALAS DESEJADO)

SITES:
HTTPS://WWW.MEGACAMPO.COM/MEGA

/PT-PT/

HTTPS://EMBOSCADAPAINTBALL.PT/AD
ULTOS/

HTTP://WWW.NESTPAINTBALL.COM/

E PARA QUEM NÃO GOSTA DE SE SUJAR COM
BOLAS DE TINTA E ESTÁ À PROCURA DE UMA
VIBE MAIS FUTURISTA, PODE EXPERIMENTAR

LASER TAG!
 

PREÇO: SOB CONSULTA
 
 
 

SITES:
HTTPS://WWW.MEGACAMPO.COM/MEGA/PT-PT/

 
HTTPS://WWW.LOGINLASERTAG.PT/

LASER TAG

PAINTBALL
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CAMINHADA
 

DEVAGAR SE VAI
AO LONGE!

 
PARA QUEM

GOSTA DE FAZER
DESPORTO E VER

PAISAGENS
BONITAS AO

MESMO TEMPO,
PROPOMOS UMA

CAMINHADA NUM
DESTES LOCAIS

QUE AQUI
SUGERIMOS.

DESPORTO +  LAZER

PASSADIÇOS DA DUNA DA CRESMINA

MONSANTO

MARGINAL DE CASCAIS

TRILHOS DE SINTRA



CULTURA
Venho dos lados de Beja.
Vou para o meio de Lisboa.
Não trago nada e não acharei nada.
Tenho o cansaço antecipado do que não acharei ,
E a saudade que sinto não é nem no passado nem no futuro.
Deixo escrita neste l ivro a imagem do meu desígnio morto:
Fui como ervas,  e não me arrancaram.

Álvaro de Campos
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PARA QUANDO O
TEMPO ESTÁ

MUITO QUENTE OU
MUITO FRIO, OU

SIMPLESMENTE TE
APETECE

APRENDER OU
VER COISAS

BONITAS.MAAT --  HTTPS://MAAT.PT/

GULBENKIAN --  HTTPS://GULBENKIAN.PT/MUSEU/

MUSEU DOS COCHES --  HTTP://MUSEUDOSCOCHES.GOV.PT/PT/

MUSEU DE ARTE ANTIGA --  HTTP://WWW.MUSEUDEARTEANTIGA.PT/

MUSEU DO ORIENTE --  HTTP://WWW.MUSEUDOORIENTE.PT/

MUSEUS
 

CULTURA E ARTE



CONCERTOS
 

música clássica
THE SHOW MUST GO OOOON

CCB

GULBENKIAN

CASA DE FADO (E.G.  ALFAMA)

música portuguesa

OUTROS CONCERTOS DE MÚSICA PORTUGUESA
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CONCERTOS

música para todos
os gostos

FESTIVAIS



CINEMA

FESTIVAL DE
CINEMA

QUANDO O TEMPO NÃO CONVIDA A
UM PASSEIO NO EXTERIOR, UMA IDA

AO CINEMA PARECE IDEAL!
COMBINA COM O TEU GRUPO E VÃO
À SALA MAIS PRÓXIMA PARA VER AS

ÚLTIMAS ESTREIAS!

SE VER UM FILME NO CINEMA JÁ É
FIXE, IMAGINA IR A UM FESTIVAL DE
CINEMA, TAL COMO AS ESTRELAS DE

HOLLYWOOD!
TENS VÁRIOS AO LONGO DO ANO!

 
MONSTRA:

HTTPS://MONSTRAFESTIVAL.COM/PT/
FILM-FESTIVAL/

 
MOTELX: HTTPS://WWW.MOTELX.ORG/

 
INDIE:  HTTPS:// INDIELISBOA.COM/

 
DOCLISBOA:

HTTPS://WWW.CULTURGEST.PT/PT/PR
OGRAMACAO/DOCLISBOA2020-18-

FESTIVAL-INTERNACIONAL-CINEMA/
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TEATRO

SESSÃO DE
ESTUDO

PARA APOIARES A CULTURA
PORTUGUESA E APRECIARES UMA

DAS FORMAS DE ARTE MAIS ANTIGAS
DA HUMANIDADE, LEVA O TEU

GRUPO A VER UMA PEÇA DE TEATRO!

QUANDO CHEGA A ÉPOCA DE
EXAMES E TESTES, PODE SER

BENÉFICO ORGANIZAR SESSÕES DE
ESTUDO CONJUNTAS!

COMBINA COM O TEU GRUPO E LEVA
UNS SNACKS PARA UMA DAS MUITAS
SALAS DE ESTUDO/BIBLIOTECAS DO

TÉCNICO.
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GERAL 1º ANO, MOBILIDADE,
2º CICLO E 3º CICLO

MEPP

FAQS DO
MENTORADO



GERAL

Posso ficar alojado em
residências universitárias?

A  Universidade  de  Lisboa  (ULisboa )

disponibil iza  um  conjunto  de  19
residências  universitárias  para
estudantes .  O  processo  de
candidatura  ( início  a  1  de  setemrbo ) ,

bem  como  o  de  recandidatura
(durante  o  mês  de  julho ) ,  são
realizados  online  através  dos  serviços
de  Ação  Social  da  ULisboa .  A  tabela
de  preços  para  os  diferentes  t ipos  de
alojamento  pode  ser  consultada  em
https : / /www .sas .ulisboa .pt /tabelas-de-

precos-do-alojamento .

FAQS

Onde posso encontrar
ofertas de Alojamento?

É  comum  encontrar-se  apartamentos
para  arrendar  por  toda  a  cidade  de
Lisboa ,  sendo  que  os  preços  variam
conforme  a  localização  e  as  condições
do  imóvel .  Poderás  encontrar  vários
anúncios  em  sites  para  procura  e
alojamento ,  tais  como  Imovirtual ,
Idealista  ou  Uniplaces .  Para  além
disso ,  no  átrio  do  Pavilhão  Central
existem  placards  que  poderás
consultar  onde  entidades  particulares
afixam  anúncios  de  quartos  e /ou
imóveis  que  têm  para  arrendar .

Consulta  o  nosso  site  para  mais
sugestões
https : / /nape .tecnico .ulisboa .pt /apoio-

ao-estudante /alojamento /  
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GERAL

Reprovei a uma cadeira, e
agora?

Não  é  o  f im  do  mundo .  No  ano
seguinte  terás  mais  uma  cadeira  que
o  normal .  Com  organização  consegues
apanhar  o  barco !  Poderás  depois
completar  essa  cadeira  com  UCs  do
período  do  ano  seguinte ,  desde  que
não  ultrapasses  o  máximo  de  42
créditos  no  semestre  do  respetivo
período .

FAQS

Tenho muito trabalho e
pouco tempo, o que faço?

Esta  pergunta  não  tem  uma  resposta
única .  Os  Mentores  devem  parti lhar  a
sua  experiência  sobre  como  se
organizaram  para  ter  o  melhor
rendimento .  Caso  ainda  surjam
dúvidas  os  Mentorandos  de  1º  Ciclo
devem  ser  encaminhados  para  o
Núcleo  de  Desenvolvimento
Académico  (NDA ) ,  responsável  pelo
Programa  Tutorado .  Caso  seja  aluno
de  mobil idade  encaminhem  o  vosso
Mentorando  para  o  Coordenador  de
Mobil idade .

/ 33



GERAL

Onde posso estudar?

Deverás ,  em  primeiro  lugar ,  dar  a
conhecer  as  salas  de  estudo  e  a
biblioteca  do  vosso  departamento  ou
caso  não  tenha ,  a  mais  usada  pelo
vosso  curso .  Deves  mencionar  a
Espaço  24 ,  não  deixando  de  referir
que  é  um  espaço  com  muita
afluência .  Podem  sugerir  o  Taguspark
e  espaços  fora  do  Técnico  que
conheçam .  Exemplos :  Bibliotecas
Municipais ,  Caleidoscópio  ( levar
cartão  do  Técnico ) ,  Padaria
Portuguesa ,  Gulbenkian ,  CCB ,  entre
outros .

FAQS

Onde posso encontrar
materiais de estudo?

Na  Secção  de  Folhas  encontrarás  à
venda  tanto  sebentas ,  com  matéria
teórica  e  exercícios ,  como  material
escolar ,  desde  folhas  de  teste  a
calculadoras .  Existem  também  alguns
repositórios  online ,  onde  poderás
encontrar  apontamentos ,  resumos  ou
outros  materiais  importantes  para
estudar .  

Há férias entre períodos?

Não .  Existe  apenas  entre  semestres .

Apesar de ser aluno do
campus da Alameda,

posso utilizar os espaços
de estudo do Taguspark?

E como posso lá chegar?

Sim .  O  Técnico  fornece  um  serviço  de
shuttle  que  faz  a  viagem  entre  os  dois
campi ,  mediante  reserva  na  app  do
Técnico>Shuttle ,  e  cujo  horário  pode
ser  consultado  aqui
https : / /agaft .tecnico .ulisboa .pt / f i les /sit
es /19 /autocarro-2021_2022_v1 .pdf  
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GERAL

Onde posso pedir a
Declaração de Inscrição?

As  Declarações  de  Matrícula  e  de
Inscrição  são  geradas  e  assinadas
digitalmente .  Poderás  encontrá- las  no
repositório  de  f icheiros  Institucional
drive .tecnico .ulisboa .pt .  Quando  a
Declaração  se  encontrar  disponível  e
assinada  digitalmente ,  receberás  um
e-mail  de  aviso  e  instruções  de  acesso
à  mesma .

FAQS

Porque tenho um e-mail
do Técnico?

O  e-mail  do  Técnico  é  a  via  de
comunicação  oficial  pela  qual  os
professores  enviam  informações  sobre
materiais  de  estudo ,  avaliações ,  entre
outros .  Também  por  aqui  receberão  e-

mails  do  vosso  Delegado ,  órgãos  de
gestão  e  serviços  do  Técnico .  Não
esquecer  que  não  conseguem  receber
e-mailscom  o
istID@tecnico .ulisboa .pt ,  o  e-mail
oficial  é  nome@tecnico .ulisboa .pt .

Um professor não teve
uma atitude correta
comigo. O que posso
fazer?

Deverás ,  em  primeiro  lugar ,  reportar  a
situação  ao  Delegado  do  teu  Ano .

Caso  não  possa  ajudar ,  deverás
contactar  o  Coordenador  de  Curso  e ,

caso  ainda  não  vejas  a  situação
resolvida ,  contactar  o  Conselho
Pedagógico .  Caso  se  trate  de  um
aluno  de  mobil idade  deves  contactar
o  Coordenador  de  Mobil idade .



Estou com problemas no
Fénix (ou qualquer outro
problema informático),

como posso resolvê-los?

Deverás  contactar  os  Serviços  de
Informática  que  se  situam  no  piso  0
do  Pavilhão  Central .

Como posso aceder à
eduroam (rede sem fios
do IST)?

Deverás  entrar  com
istxxxxx@tecnico .ulisboa .pt ,  onde  o
istxxxxx  corresponde  ao  Técnico  ID ,

com  a  palavra  pass  correspondente  ao
Técnico  ID .

Como posso obter o meu
cartão de identificação do
Técnico?

O  pedido  do  Cartão  do  Técnico  deverá
ser  feito  através  do  Fénix
(Pessoal>Cartão  do  Técnico ) .

Receberás  um  e-mail  quando  o  teu
cartão  estiver  prono  e  deverás  dirigir-

te  à  Agência  do  Banco  Santander
Totta ,  no  Pavilhão  Central ,  para  o
levantar .  
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Como posso usar os
campos desportivos do
IST?

O  aluguer  dos  campos  é  da
responsabil idade  da  AEIST ,  e  poderá
ser  feito  na  Secção  de  Folhas .

Posso praticar desporto
em equipas do Técnico?

Há  vários  desportos  coordenados  pela
Associação  de  Estudantes .  Para
saberes  mais  deves  consultar  o  site  da
Associação  de  Estudantes  na  secção
de  desporto

O que posso fazer no
técnico para além das
atividades curriculares?

Poderás  procurar  no  Técnico ,  junto
dos  vários  Núcleos  de  Estudantes  (do
curso  ou  projetos  independentes ) ,

Associação  dos  Estudantes  (cursos  de
línguas  (GEFE ) ,  desporto  universitário
ou  secções  autónomas )  e  ainda  junto
do  NAPE  (Programa  Mentorado ,  NAPE
Skil ls  Factory ,  Alumni  Talks ,  Programa
Embaixadores  do  Técnico ) .
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Como posso fazer o
passe?

Podes  fazer  o  Cartão  Lisboa  Viva  (10
dias  úteis )  em  vários  postos  da  Carris
e  estações  do  Metro  assinaladas ,

sendo  que  poderás  fazer  o  Cartão
Lisboa  Viva  Urgente  (1  dia  útil )  no
posto  do  Arco  Cego  e  nas  estações  de
metro  assinaladas  a  verde .

Tenho direito ao desconto
Sub23?

Caso  sejas  Aluno  de  1o  ou  2o  ciclo  e
tenhas  menos  de  23  anos ,  para
beneficiares  do  desconto  Sub23 ,

deverás  apresentar  a  Declaração
Sub23  que  é  disponibil izada  pela  Área
de  Graduação  na  drive  pessoal  de
cada  aluno ,   (drive .tecnico .ulisboa .pt ) .  

Se  fores  Aluno  de  Mobil idade  a
declaração  será  emitida  pelo  Núcleo
de  Mobil idade  e  Cooperação
Internacional ,  NMCI .Quanto custa o passe?

Para  área  metropolitana  de  Lisboa :

40€ (normal ) ,  30€ (sub23 ) ,  16€

(sub23A )  Para  apenas  um  município :

30€ (normal ) ,  22 ,5€ (sub23 ) ,  12€

(sub23A )

Consulta  aqui :
https : / /www .aml .pt /susProjects /susWe
bBackOffice /uploadFiles /wt1wwpgf_a
ml_sus_pt_site /componentText /SUS5F
BFF3760E7DB /RL_PVP2021_SITE .PDF
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O que siginifica a sigla
ENEE?

A  sigla  ENEE  representa  os  Estudantes
com  Necessidades  Educativas
Especiais ,  estando  inseridos  os
estudantes  que  apresentem  algum
problema ,  temporário  ou  permanente ,

num  dos  sguintes  domínios :  Motor ,

Auditivo ,  Psicológico ,  Neurológico ,

Doenças  Degenerativas  e  Cognitivas
ou  Dificuldades  de  Aprendizagem .

Como posso obter o
Estatuto ENEE?

O  requerimento  deste  estatuto  deve
ser  feito  junto  da  Área  de  Graduação ,

preenchendo  os  formulários
específ icos  e  apresentando  a  prova
documental  da  sua  condição .  O
pedido  é  posteriormente  analisado
pelo  Conselho  de  Gestão ,  que  define
os  apoios  concebidos .  Podes
encontrar  mais  informações  em
https : / /nape .tecnico .ulisboa .pt /apoio-

ao-estudante /anee / .
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No 2º semestre e nos
restantes anos, também
vou ter um horário já
feito?

Não .  A  partir  do  2º  semestre ,  são  os /as
próprios /as  estudantes  que  realizam
as  inscrições  nas  UCs  e  fazem  os
horários .  Há  um  período  específ ico
para  tal  e  é  tudo  realizado  no  Fénix .

Como pago as propinas?

No  ato  da  matrícula  e  inscrição  as
referências  bancárias  para  pagamento
poderão  ser  consultados
posteriormente  na  página  pessoal  de
cada  aluno  no  sistema  FénixEdu .

Como posso encontrar as
salas de aula?

Cada  pavilhão  tem  uma  letra
correspondente ,  sendo  que  se  pode
pesquisar  o  nome  da  sala  no  Fénix  em
Gestão  de  Espaços .  Também  poderás
contar  com  a  ajuda  do  teu  Mentor  ou
ires  ter  à  receção  do  Pavilhão  Central
para  pedir  ajuda  a  um  Guia  do  NAPE .

Posso fazer parte do
Núcleo do meu curso logo
no 1º ano?

Cada  Núcleo  de  Estudantes  tem  o  seu
próprio  período  de  recrutamento  pelo
que  o  ideal  é  sempre  falar
diretamente  com  o  Núcleo .  Podes
aqui  encontrar  a  l ista  dos  núcleos :

https : / /tecnico .ulisboa .pt /pt /viver /dia-

a-dia /nucleos-de-estudantes /
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Se tiver questões
relacionadas com os meus
estudos no Técnico, onde
me devo dirigir?

A  gestão  de  programas  de  mobil idade
é  da  responsabil idade  do  Núcleo  de
Mobil idade  e  Cooperação
Internacional  (NMCI ) .  Poderás
encontrar  este  serviço  no  Pavilhão
Central ,  junto  à  Fnac .

Sou aluno de Mobilidade
e tenho questões sobre o
Learning Agreement,
pretendo trocar de UCs,
como devo fazer?

O  Plano  de  Estudos  deve  ser  validado
quer  pela  instituição  de  ensino  de
origem  como  a  de  destino .  Caso
queiras  alterar  o  Learning  Agreement ,

deverás  preencher  o  impresso  próprio
no  início  do  semestre  e  entregar  no
Núcleo  de  Mobil idade  e  Cooperação
Internacional  (NMCI ) .
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É organizado algum tipo
de atividades de
integração?

O  NAPE  organiza  várias  atividades
durante  a  Orientation  Week  e
também  ao  longo  do  ano  letivo .

Poderás  também  encontrar  outras
iniciativas  através  da  Erasmus  Student
Network  Lisboa  (ESN ) ,  em
https : / /www .esnlisboa .org / .

https://www.esnlisboa.org/


If I have questions related
to my studies at Técnico,

where should I go?

The  off ice  that  deals  with  the  mobil ity
programs  is  Núcleo  de  Mobil idade  e
Cooperação  Internacional  (NMCI ) ,

which  can  be  found  in  the  Central
Building ,  near  FNAC .

I am a mobility student
and I have questions
about the Learning
Agreement, I want to
change courses, how
should I do it?

The  Learning  Agreement  has  to  be
validated  by  the  home  university  and
by  IST .  I f  you  want  to  change  the
Learning  Agreement ,  you  must  f i l l  in
the  form  at  the  beginning  of  the
semester  and  deliver  i t  to  the  Center
for  Mobil ity  and  International
Cooperation  (NMCI ) .
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Are there any integration
activities?

NAPE  organizes  many  activit ies
during  the  Orientation  Week  as  well
as  during  the  rest  of  the  year .  You  can
also  f ind  other  iniatives  through  the
ERASMUS  Student  Network  Lisboa
(ESN )  at  https : / /www .esnlisboa .org /

https://www.esnlisboa.org/


Onde posso inscrever-me
num curso de português?

No  IST ,  os  cursos  intensivos  de
português  para  alunos  de  ERASMUS
são  organizados  no  início  de  cada
semestre ,  nomeadamente  em  outubro
e  março .  O  curso  custa  50  €.  O
pagamento  e  inscrição  são  feitos  no
momento  da  chegada .  O  curso  tem
duração  de  40  horas .

Tenho que pagar
proprinas no IST?

Não ,  os  estudantes  de  ERASMUS
pagam  as  proprinas  na  sua
Universidade  de  origem .

Quanto custa ter um
número de telemóvel
português?

Existem  tarifários  de  várias
operadoras  (Meo ,  Vodafone ,  Wtf ,  etc . ) .

Por  exemplo ,  da  Vodafone  existem
tarifários  Yorn  desde  3 .99€ por
semana .

Tenho dúvidas sobre a
vida no Técnico e na
cidade de Lisboa. Onde as
posso esclarecer?

É  disponibil izado  aos  novos  alunos  de
Mobil idade  um  documento  onde
encontram  reunida  bastante
informação  útil  -  o  Survival  Guide .

Poderás  também  falar  com  os  Guias
do  Núcleo  de  Apoio  ao  Estudante ,  que
podes  encontar  na  Receção  do
Pavilhão  Central  das  9h  às  16h .  Para
além  disso  poderás  sempre  contar
com  o  apoio  do  teu  Mentor !
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Where can I enroll in a
Portuguese course?

At  IST ,  intensive  Portuguese  courses
for  ERASMUS  students  are  organized
at  the  beginning  of  each  semester ,

namely  in  October  and  in  March .  The
course  costs  50€. The  payment  and
registration  is  done  upon  arrival .  The
course  has  the  duration  of  40  hours .

Do I have to pay tuitions
at IST?

No ,  ERASMUS  students  pay  tuit ion
fees  at  their  home  university .

How much does it cost to
have a Portuguese phone
number?

There  are  tarif fs  from  several
operators  (Meo ,  Vodafone ,  Wtf ,  etc . ) .

For  example ,  from  Vodafone  there  are
Yorn  tarif fs  starting  at  €3 .99  per  week .

MOBILIDADEFAQS

/ 44

I have questions regarding
life at Técnico and the city
of Lisbon. How can I clarify
them?

Every  student  has  access  to  a
document  that  compiles  all  useful
information  -  the  Survival  Guide ,

which  can  be  found  here
https : / /nape .tecnico .ulisboa .pt / f i les /sit
es /17 /tecnicolisboa_nape_survivalguid
e_ago2020 .pdf  
You  can  also  reach  out  to  the  guides
of  NAPE ,  at  the  reception  of  the  Main
Building ,  from  9am  to  4pm .  Don 't
forget  that  you  also  have  a  mentor
that  can  help  you !



Como me posso inscrever
em Opções Livres?

A  inscrição  deverá  ser  feita
juntamente  com  a  inscrição  nas
restantes  disciplinas ,  no  Fénix ,  no
período  de  inscrição  no  semestre ,  na
semana  anterior  ao  início  das  aulas .

Não  será  necessária  aprovação  do
Coordenador  de  Curso ,  nas  disciplinas
do  IST .

Posso inscrever-me em
Opções Livres noutras
Escolas da Universidade
de Lisboa?

Sim ,  será  possível  fazê- lo ,  desde  que  a
inscrição  nessas  disciplinas  tenha
aprovação  do  Coordenador  de  Curso .

As disciplinas de opção
terão vagas limitadas?

Não  está  previsto  a  existência  de
numerus  clausus  nas  UCs ,  exceto  em
casos  devidamente  justif icados .

Como funciona o
processo de atribuição de
tese de mestrado e
escolha de orientador?

Na  tua  página  de  estudante  do  Fénix
vais  encontrar  uma  secção  destinada
à  candidatura  a  dissertação .  Aí
encontrarás  uma  l ista  com  os  vários
temas  disoníveis ,  os  resptivos
orientadores  e  uma  breve  descrição
do  trabalho  a  desenvolver .  Poderás
alternativamente  entrar  diretamente
em  contacto  com  Docentes  que
gostarias  que  fossem  teus
orientadores  para  procurar  temas  que
possam  ter  disponíveis .
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How can I enroll in the
"Free Options" courses?

The  enrollment  is  made  along  side
the  other  courses  in  Fenix ,  during  the
week  before  the  beggining  of  classes .

The  approval  of  the  master 's
coordinator  is  not  needed  for  the  IST
courses .

Can I enroll in Free
Options in other faculties
of the University of Lisboa?

Yes ,  you  can ,  as  long  as  you  have
previous  approval  of  the  master 's
coordinator .

Do optional courses have
limited places?

The  existence  of  numerus  clausus  on
curricular  units  is  not  planned , ,

except  in  some  justif ied  cases .

How does the master
thesis application work?

And how do I choose my
orientator?

On  your  Fenix  student  page  you  will
f ind  a  section  dedicated  to  the
dissertation  application .  There  you
will  f ind  a  l ist  of  the  various  topics
available ,  their  supervisors  and  a  brief
description  of  the  work  to  be
developed .  Alternatively ,  you  can
directly  contact  a  professor  to  be  your
orientator  and  look  for  topics  they
may  have  available .
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Se pedir estatuto de
trabalhador-estudante,

que benefícios e
obrigações terei?

Os  trabalhadores-estudantes  não  são
obrigados  a  inscrever-se  num  número
mínimo  de  unidades  curriculares .  Os
trabalhadores-estudantes  não
prescrevem ,  no  entanto ,  perdem  os
seus  direitos  quando  não  obtiverem
aproveitamento  em  2  anos
consecutivos  ou  3  interpolados .

Entende-se  por  aproveitamento
escolar  quando  o  aluno  transita  de
ano  ou  obtém  aprovação  em  pelo
menos  metade  das  disciplinas  em  que
o  trabalhador-estudante  estiver
inscrito  (arredondando ,  se  necessário ,

por  defeito ) .  Os  trabalhadores-

estudantes  têm  acesso  à  Época
Especial  de  exames ,  podendo-se
inscrever  a  um  conjunto  de  unidades
curriculares  que  não  exceda  os  15
ECTS .

O que tenho que fazer
para ter o estatuto de
trabalhador-estudante?

Identif icação  completa  da
entidade  patronal  ( incluindo  n °  de
beneficiário  da  Segurança  Social ) ;

Nome  do  trabalhador ;

Tipo  de  contrato  de  trabalho ;

Categoria ;

Horário  de  trabalho  semanal ;
Remuneração  mensal  auferida ;

Número  de  beneficiário  da
Segurança  Social  do  trabalhador ;

Número  de  Contribuinte  do
trabalhador ;

Comprovativo  da  situação
contributiva  regularizada  junto  dos
serviços  da  Segurança  Social .

Tens  que  entregar ,  na  Secretaria  da
Área  Académica ,  até  30  dias  úteis
após  a  data  f inal  do  período  de
inscrição  de  cada  semestre ,  uma
declaração  da  tua  entidade  patronal ,
devidamente  autenticada ,  onde
constem  obrigatoriamente  os
seguintes  elementos :
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If I apply for student-
worker status, what
benefits and obligations
will I have?

Student-workers  are  not  required  to
enroll  in  a  minimum  number  of
curricular  units .  These  students  do
not  prescribe ,  however ,  they  lose  their
r ights  when  they  do  not  obtain
success  in  2  consecutive  years  or  3
interpolated  years .  It  is  understood  as
academic  achievement  when  the
student  transit ions  the  year  or
receives  approval  in  at  least  half  of
the  subjects  in  which  the  student  is
enrolled  (rounded ,  i f  necessary ,  by
default ) .  Student-workers  have  access
to  the  Special  Period  for  exams ,  and
can  enroll  in  a  set  of  curricular  units
that  do  not  exceed  15  ECTS .

What do I have to do to
get student-worker status?

Full  identif ication  of  the  employer
( including  Social  Security
beneficiary  number ) ;

Name  of  the  worker ;

Type  of  employment  contract ;

Category ;

Weekly  working  hours ;

Monthly  remuneration  earned ;

Worker 's  Social  Security  beneficiary
number ;

Worker 's  Taxpayer  Number ;

Proof  of  regularized  contributory
status  with  the  Social  Security
services .

You  must  deliver ,  within  30  working
days  after  the  end  of  the  registration
period  of  each  semester ,  a  declaration
from  your  employer ,  duly
authenticated ,  with  the  fol lowing
elements :
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O Técnico financia as
propinas de
doutoramento?

Não .  Os  alunos  de  doutoramento
poderão  candidatar-se  a  uma  bolsa  a
partir  de  outras  instituições ,  como  a
Fundanção  para  a  Ciência  e
Tecnologia ,  por  exemplo .  As  propinas
poderão ,  nalguns  casos ,  ser  cobradas
pelo  Centro  de  Investigação  no  qual
se  i rá  desenvolver  o  trabalho .  Há
ainda  a  possibil idade  do  Aluno  se
juntar  aos  quadros  de  docência  do
Técnico .

O que é a "Apresentação
Pública de Proposta de
Tese" (Doctoral Seminar)?

Os  alunos  de  doutoramento  deverão
realizar  uma  apresentação  da  sua
proposta  de  tese  perante  a  Comissão
de  Acompanhamento  de  Tese  (CAT )

dentro  de  um  período  de  24  meses
após  a  admissão  no  Programa
Doutoral .  A  continuação  dos  estudos
de  doutoramente  dependem  de  uma
avaliação  positiva  desta  apresentação .

Qual a duração do
doutoramento?

A  entrega  f inal  da  tese  de
doutoramento  deve  ser  realizada
entre  3  a  5  anos  após  a  Apresentação
Pública  de  Proposta  de  Tese ,  podendo
este  l imite  ser  extendido  mais  um  ano
caso  o  Aluno  esteja  registado  em
regime  de  tempo  parcial .
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Qual o papel do meu
Orientador?

O  Orientador  deve  ser  capaz  de ,  entre
outras ,  fornecer  informação  específ ica
ao  trabalho  de  investigação  a  ser
desenvolvido  bem  como  fornecer
oportunidade  relevantes  de
desenvolvimento  profissional ,
recursos  computacionais  e
informação  sobre  as  responsabil idade
orientador /estudante .  Também  será
responsável  por  te  atribuir  um
escritório  e  ajudar-te  a  obter  as
permissões  necessárias  de  acesso .  

Qual o serviço responsável
pela gestão dos processos
e procedimentos
relacionados com o
percurso académico no
doutoramento?

A  Área  de  Pós-Graduação  (APG ) .

Poderás  encontrá- los  no  Piso  1  do
Pavilhão  Central .

Onde poderei encontrar
mais informações sobre o
funcionamento do
doutoramento?

No  site  da  Área  de  Pós  Graduação  -

https : / /posgraduacao .tecnico .ulisboa .

pt / ,  em  particlar  na  secção
"Programas  Doutorais " .  Ainda  neste
site ,  poderás  ter  acesso  ao  "Manual  de
Acolhimento " ,  com  informação  muito
relevante  para  Novos  Alunos  de
doutoramento .
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Does IST fund the doctoral
tuition fees?

No .  Doctoral  students  may  apply  for  a
scholarship  from  other  institutions ,

such  as  the  Foundation  for  Science
and  Technology  (FST ) ,  for  example .

Fees  may ,  in  some  cases ,  be  charged
by  the  Research  Center  in  which  the
work  will  be  carried  out .  There  is  also
the  possibil ity  for  the  Student  to  join
the  technician 's  teaching  staff .

What is the Doctoral
Seminar?

Doctoral  students  must  submit  their
thesis  proposal  to  the  Thesis
Monitoring  Committee  (CAT )  within  a
period  of  24  months  after  admission
to  the  Doctoral  Program .  The
continuation  of  doctoral  studies
depends  on  a  positive  evaluation  of
this  presentation .

What is the duration of
the PhD?

The  f inal  delivery  of  the  doctoral
thesis  must  be  made  between  3  to  5
years  after  the  Public  Presentation  of
the  Thesis  Proposal ,  this  l imit  is
extended  by  another  year  i f  the
Student  is  registered  on  a  part-t ime
basis .

3º CICLOFAQS

What is the role of my
supervisor?

The  Advisor  must  be  able ,  among
others ,  to  provide  information  specif ic
to  the  research  work  to  be  developed
as  well  as  provide  relevant
opportunities  for  professional
development ,  computational
resources  and  information  on  the
supervisor /student 's  responsibil it ies .  It
wil l  also  be  responsible  for  assigning
you  an  off ice  and  helping  you  to
obtain  the  necessary  access
permissions .

Which service is
responsible for managing
the processes and
procedures related to the
academic path in the
PhD?

The  Post-graduate  Area ,  which  can  be
found  on  the  f irst  f loor  of  the  Central
Building .

Where can I find more
information about how
the PhD?

On  the  Postgraduate  Area  website
https : / /posgraduacao .tecnico .ulisboa .

pt / ,  in  particular  in  the  "Doctoral
Programs "  section .  Also  on  this  site ,

you  will  be  able  to  access  the
"Welcome  Manual " ,  with  very  relevant
information  for  New  PhD  Students .
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O que é uma HACS/HASS?

As  HACS  são  unidades  curriculares
nas  áreas  de  Humanidades ,  Artes  e
Ciências  Sociais .  As  Ciências  Sociais
ajudam  os  engenheiros ,  cientistas  e
arquitetos  a  compreender  a
sociedade  em  que  se  inserem ,  como
funciona  e  quais  as  suas
necessidades .  As  Artes  estimulam  a
criatividade  e  o  engenho  enquanto  as
Humanidades  exercitam  desde  o
pensamento  crít ico  à  comunicação .

O que é um Projeto
Integrador? 

O  Projeto  Integrador  de  1º  Ciclo
poderá  ser  realizado  como :  Projeto
em  empresa  ( localizado  numa
empresa  ou  no  IST ) ,  Projeto  científ ico
( localizado  num  instituto  de  ID  ou  no
IST ,  com  um  ou  mais  alunos )  ou
Projecto  CAPSTONE  (com  vários
alunos  de  cursos  diferentes  originado
pela  Comissão  CAPSTONE ) .  Nota :  As
modalidades  e  funcionamento  do  PIC1
dependem  da  oferta  curricular  de
cada  curso .É necessário candidatar-

me às HACS?

Sim ,  para  as  unidades  curriculares  de
HACS  I  e  HACS  I I .  As  candidaturas
decorrem  em  dois  momentos  durante
o  ano  letivo ,  um  em  cada  semestre ,

sendo  que  cada  estudante  deverá
candidatar-se  no  semestre  anterior  ao
que  i rá  realizar  uma  destas
disciplinas .  Poderão  ser  escolhidas  até
6  unidades  curriculares  ordenadas
consoante  a  preferência .

Vou ter entrada direta
para o Mestrado do meu
curso?

Não .  Para  entrada  em  Mestrado ,  é
necessário  fazer  uma  candidatura  e
há  uma  seriação ,  de  acordo  com  a
média  da  Licenciatura ,  a  afinidade  do
curso  de  Licenciatura  e  a  faculdade
de  origem .
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O que é um Minor?

Um  Minor  (18  ECTS )  agrega  um
pequeno  conjunto  de  disciplinas  de
um  determinado  âmbito  que  visa
conferir  multidisciplinaridade ,

diversidade  e  f lexibil idade  curricular
ao  curso .  Poderás  consultar  a  l ista  de
Minors  disponibil izados  em
https : / /tecnico .ulisboa .pt /pt /ensino /mi
nors / .

Como me posso inscrever
num Minor?

Existe  um  processo  de  candidatura
associado  que  decorre  na  plataforma
do  admissions ,  dado  que  alguns
Minors  podem  ter  vagas  l imitadas .

Para  além  desta  candidatura ,  deverás
depois  inscrever-te  no  Minor ,

juntamente  com  as  restantes
disciplinas ,  no  Fénix ,  na  semana
anterior  ao  início  das  aulas .  Nota  que
a  inscrição  num  Minor  não  necessita
de  aprovação  prévia  por  parte  da
Coordenação  de  Curso .

É obrigatório fazer um
Minor?

A  realização  de  um  Minor  não  é
obrigatória ,  pelo  que  será  uma
escolha  tua .  Todos  os  cursos  têm  um
conjunto  de  Opções  Livres  que ,

consoante  o  curso ,  poderá  i r  de  18  a
30  ECTS .  Sendo  um  Minor  creditado
em  18  ECTS ,  poderás  optar  por
preencher  os  (pelo  menos )  18  ECTS  de
Opções  Livres  com  um  Minor  ou  com
quaisquer  outras  disciplinas .
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FIM

EM CASO DE TERES
SUGESTÕES OU DÚVIDAS,
CONTACTA-NOS!

NAPE@TECNICO.ULISBOA.PT
@NAPE_IST

NAPE - IST


