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AVISO 

PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DA DISSERTAÇÃO,TRABALHO 

DE PROJETO, RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2016/2017 

 

Informam-se todos os alunos inscritos nos cursos de mestrado do ISCAL, especialmente 

aqueles que se encontram na fase final de entrega da dissertação, do trabalho de projecto ou 

do relatório de estágio que os pedidos de prorrogação têm de ser entregues de 01/07/2017 

a 31/07/2017. 

 

De acordo com o ponto 9 do artigo 15º do Regulamento de Cursos de 2º Ciclo, o pedido de 

prorrogação do prazo para a entrega da dissertação, do trabalho de projecto ou do relatório 

de estágio pode ser efetuado através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 

Técnico-Científico do ISCAL, nas seguintes condições:  

 

a) Pelo prazo único de 2 (dois) meses,entrega até 31/10/2017, estando sujeito ao 

pagamento do valor do respetivo emolumento (200,00€)1;  

b) Através da inscrição no ano letivo seguinte, estando sujeito ao pagamento do 

correspondente valor da inscrição e propina total anual.  

 

Este pedido deverá ser efetuado para o correio electrónico do Serviço Pedagógico do 2º Ciclo 

(gm@iscal.ipl.pt), utilizando o modelo de requerimento em anexo.  

ISCAL, 2017/06/06 

 

         Serviço Pedagógico de 2º Ciclo 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                           
1
 Aprovado por unanimidade na sessão plenária de CTC em 21/04/2016 

mailto:gm@iscal.ipl.pt
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 Exmo. Senhor  

 Presidente do Conselho Técnico Científico  

 Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa  

 

Nome: Aluno(a)__________________________________________________________________ 

nº.:_______________ Curso: Mestrado em ____________________________________________ 

Telem.________________________________ | email ___________________________________ 

Assunto: Prorrogação do prazo para a entrega da dissertação, do trabalho de projecto ou do 

relatório de estágio, ponto 9 do artigo 15º do Regulamento de Cursos de 2º Ciclo: 

 

a) Pelo prazo de 2 (dois) meses ………………………..□ 

b) Pelo prazo de 1 ano letivo...………………………….□ 

 

 Pede deferimento, 

 

Assinatura (legível) ___________________________________________________________  

Data ___/___/_____  

 

 

Despacho_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Data___/___/_____Assinatura_______________________________________________________ 


