PRESIDENTE

DESPACHO nº 09/P/2022
Calendário de candidatura a cursos de 2º ciclo- Mestrado
ANO LETIVO 2022/2023

Referência

Ação

De

Até

1

Candidaturas (1ª fase)

22/4/2022

29/4/2022

2

Afixação das listas de
candidatos admitidos,
não admitidos e excluídos
Pedido de reapreciação
da candidatura para os
candidatos não admitidos
e excluídos*
Resultado da
reapreciação das
candidaturas para
candidatos não admitdos
e excluídos
Matrículas para alunos
colocados na 1ª fase

4

5

6

7

Candidaturas (2ª fase)

8

Afixação das listas de
candidatos admitidos,
não admitidos e excluídos
Pedido de reapreciação
da candidatura para os
candidatos não admitidos
e excluídos*
Resultado da
reapreciação das
candidaturas para

9

10

9/5/2022

10/5/2022

Local e
Observações
Portal das
candidaturas:
https://portal.ipl.pt
/isel-cssnet/page
Site do ISEL

24/5/2022

Correio eletrónico
mestrados@isel.pt

30/5/2022

Site do ISEL

31/5/2022

14/6/2022

5/7/2022

18/7/2022

Portal Académico:
https://portal.ipl.pt
/isel/netpa/page
Portal de
candidaturas:
https://portal.ipl.pt
/isel-cssnet/page
Site do ISEL

25/7/2022

27/7/2022

9/8/2022

Correio eletrónico
mestrados@isel.pt

5/9/2022

Site do ISEL
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11

candidatos não admitdos
e excluídos
Matrículas para alunos
colocados na 2ª fase

12

Candidaturas (3ª fase)

13

Afixação das listas de
candidatos admitidos,
não admitidos e excluídos
Pedido de reapreciação
da candidatura para os
candidatos não admitidos
e excluídos*
Resultado da
reapreciação das
candidaturas para
candidatos não admitdos
e excluídos
Matrículas para alunos
colocados na 3ª fase

14

15

16

6/9/2022

16/9/2022

Portal Académico:
https://portal.ipl.pt
/isel/netpa/page

23/9/2022

30/9/2022

Portal de
candidaturas:
https://portal.ipl.pt
/isel-cssnet/page
Site do ISEL

7/10/2022

10/10/2022

24/10/2022

14/10/2022

Correio eletrónico:
mestrados@isel.pt

21/10/2022

Site do ISEL

28/10/2022

Portal Académico:
https://portal.ipl.pt
/isel/netpa/page

(* os pedidos de reapreciação rececionados pelos serviços serão submetidos para apreciação do júri, sendo o
resultado da reapreciaçãopublicado no site do ISEL)

Documentos:
1. Submissão de Candidatura, online.
2. Curriculum Vitae atualizado (máximo 3 páginas). No caso de o CV conter informação
sobre cursos de formação, os mesmos terão de ser acompanhados de cópias desses
certificados (Documento obrigatório para efeitos de candidatura);
3. Certificado de Conclusão da Licenciatura, com indicação da classificação final e
descrição das unidades curriculares (Documento obrigatório para efeitos de
candidatura)
4. Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade ou documento equivalente (Facultativo);
5. Número de Identificação Fiscal – NIF (Obrigatório);
6. Candidatos Internacionais que se enquadram nos regimes de exceção do regime de
candidatura ao Estudante Internacional tem de apresentar para a candidatura a
documentação consoante o caso: (Decreto-Lei nº 62/2018, de 6 de agosto)
a. que residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 1 de janeiro 2021 e os que sejam beneficiários, em 1 de
janeiro 2021 de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao
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abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o
Estado de que são nacionais
Têm de apresentar documento emitido pelo SEF, que comprove o
anteriormente dito;
7. Pagamento de uma taxa de candidatura no valor de € 53.
8. Podem ser aceites candidaturas condicionais, desde que o candidato tenha o Grau de
Licenciado à data da matrícula definida no calendário (o candidato terá de submeter
certificado de aproveitamento do curso que frequenta e uma declaração de honra
como se compromete em entregar o certificado final de curso até 10 dias úteis após
a matricula).
As candidaturas serão realizadas exclusivamente online, através da página do ISEL. Só serão
consideradas as candidaturas com toda a documentação e com a taxa de candidatura
liquidada.
Vagas
Curso

1ª fase
30
5
3
3
20
5
25
20/20
9
15
10

Vagas oferecidas
2ª fase
3ª fase
40
20
3
20
27
-27
-30
10
15
5
10
-20/20
20/20
23
13
20
5
22
8

Engenharia Civil
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Engenharia Informática e de Computadores
Engenharia Informática e Multimédia
Engenharia Eletrotécnica
Matemática Aplicada para a Indústria
Engenharia e Gestão Industrial
Engenharia Mecânica
Engenharia Biomédica
Engenharia da Qualidade e Ambiente
Engenharia Química e Biológica
(As vagas não preenchidas em cada fase transitam para a fase subsequente)

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 20 de abril de 2022.
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