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DESPACHO N.º 51 2018 

 
MATRÍCULAS PARA OS CURSOS DE MESTRADO 

ANO LETIVO 2018/2019 – 1ª Vez 
 

Data: Entre 5 e 7 de setembro de 2018  
 

Local e horário  
ISCAL – (piso 5- salas 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5), das 10.00H às 16.00h  
 
Documentação necessária:  
Documento de identificação. Se não for o próprio a efetuar a matrícula deverá 
fazer-se acompanhar de uma procuração do candidato admitido. 
Os candidatos condicionais só efetuam a matrícula após entrega da 
documentação em falta. 
  
Pagamento da propina:  
Ano letivo de 2018/2019 - 1.700,00€ (mil e setecentos euros) podendo o seu 
pagamento ser efetuado da seguinte forma:  
(Preferencialmente o pagamento deve ser efetuado por multibanco)  
 
1. A totalidade de 1.700€ * (mil setecentos e cinquenta euros), no ato da 
inscrição ou:  

2. Em sete prestações:  

a) A 1ª. Prestação, no montante de 280,00€ no ato da matrícula/inscrição. A 
este valor acresce a taxa de inscrição (40,00€) e o seguro escolar (1,50€), 
perfazendo um total de 321,50€ (Trezentos e vinte e um euros e cinquenta 
cêntimos)  

b) A 2ª. Prestação, no montante de 280€, até ao dia 31 de Outubro de 2018.  

c) A 3ª. Prestação, no montante de 228€, até ao dia 31 de Janeiro de 2019.  

d) A 4ª. Prestação, no montante de 228€, até ao dia 28 de Fevereiro de 2019. 

d) A 5ª. Prestação, no montante de 228€, até ao dia 31 de Março de 2019.  

e) A 6ª. Prestação, no montante de 228€, até ao dia 30 de Abril de 2019.  

f) A 7ª. Prestação, no montante de 228€, até ao dia 31 de Maio de 2019.  

Avisam-se ainda os alunos que, como terão de efetuar a matrícula para os 1º e 2º 
semestres terão de escolher no ato de matrícula as unidades curriculares 
opcionais.  
As 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª prestações ficarão disponibilizadas para pagamento no 
Portal Académico, através de referência multibanco. 
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Os alunos que pretendam que a faturação das suas propinas e emolumentos, relativos ao ano letivo 
2018/2019, seja efetuada em nome da entidade patronal, terão de efetuar o pedido por e-mail à 
Tesouraria(tesouraria@iscal.ipl.pt), ou no ato da pré-inscrição, até 15 de novembro de 2018, ao qual deverá 

ser anexado o Acordo de Pagamento devidamente preenchido e assinado. 

Do pedido deve constar o nome completo do aluno, o respetivo número de aluno e a indicação dos valores 
(propina e emolumentos) a serem faturados; devem ainda ser indicados os seguintes elementos da entidade 
patronal: Nome, NIF / NIPC, Morada, Contacto (telefone e e-mail). 

Todos os pedidos realizados posteriores à data definida, só incidirão sobre a faturação emitida após a data 
do mesmo 

 

ISCAL, 31 de Agosto      
 
 

      O Vice - Presidente 
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