
MANUAL DE
INSCRIÇÃO

ONLINE



Ao entrar no site do ISCAL deve selecionar a opção “Portal Académico”.



Uma vez chegado ao portal académico, deve selecionar a opção “entrar” e introduzir o utilizador e password de acesso ao 
email institucional.









Todos os campos com um * têm de ser obrigatoriamente preenchidos

Na escolha do regime de estudos deve ter em atenção que “Tempo Inteiro” permite a inscrição a 60 ECTS (um ano letivo
completo). No caso de pretender o “Tempo Parcial” apenas poderá inscrever-se a 30 ECTS, sendo que neste caso deverá
solicitar este regime enviando email para matriculas@iscal.ipl.pt com a indicação do número de aluno e contacto móvel.

Caso tenha requerido bolsa de estudos na plataforma da Direção Geral de Ensino Superior (DGES) terá de colocar “Sim”
no campo “bolseiro”.

mailto:matriculas@iscal.ipl.pt




Para efetuar o pagamento deve selecionar a opção “Referências MB” e consultar os respetivos dados de pagamento.

Caso pretenda associar uma entidade pagadora, primeiro terá de solicitar o acordo de pagamento junto dos serviços
financeiros (informação disponível em https://www.iscal.ipl.pt/faturacao-de-propinas-e-emolumentos-em-nome-de-entidade-
patronal).

https://www.iscal.ipl.pt/faturacao-de-propinas-e-emolumentos-em-nome-de-entidade-patronal


Pagamento por MB, 
Cartão de Crédito ou 
MB Way

Para prosseguir com o processo de matrícula tem liquidar os valores referentes à primeira prestação da propina, ao seguro
escolar e à taxa de inscrição. Estes dois últimos itens são referidos na descrição com “Itens vários”.

O pagamento pode ser efetuado através de Multibanco, Cartão de Crédito ou MB Way.



Após ter sido efetuado o pagamento deve regressar à página inicial do portal académico, utilizando para tal o símbolo
assinalado e posteriormente selecionar a opção “Matrículas / Inscrições” para iniciar a escolha das unidades curriculares.





Aceda aos campos dos pré-requisitos 
e preencha o dados pedidos

Tem de aceder a cada um dos pré-requisitos assinalados e preencher todos os campos assinalados com o símbolo *.



Os dados aqui preenchidos são os que vão 
constar na sua ficha de aluno.
Os campos identificados com * são 
preenchimento obrigatório

Tem de aceder a cada uma das secções assinaladas e preencher todos os campos assinalados com o símbolo *.

Após terminar o preenchimento dos dados solicitados, deve selecionar a opção “gravar dados pessoais”.





No processo de seleção das unidades curriculares terá de escolher todas as unidade curriculares que mencionem no campo
“ano” o número 1 e na duração “S1”, selecionar a opção “seguinte” e posteriormente escolher todas as unidade curriculares
que mencionem no campo “ano” o número 1 e na duração “S2”.



Antes de confirmar a matrícula/inscrição, deve verificar se o total de ECTS da inscrição é igual a 60. Caso não seja, deve
selecionar a opção “modificar inscrição” e selecionar as unidades curriculares em falta, referentes ao primeiro e segundo
semestres.

Caso tudo esteja corretamente preenchido deve selecionar a opção “confirmar”.





O processo de matrícula / inscrição terminou. Bem vindo ao ISCAL!



Para obter eventuais declarações que possa necessitar deve selecionar a opção “Requisitar Documentos”



Para consultar as declarações solicitadas deve selecionar a opção “Requisitar Documentos”





Para consultar o horário atribuído deve selecionar a opção “horário”. A atribuição de turma e horário será efetuada ao longo
de toda a semana.

No dia 1 de outubro deve consultar o site do ISCAL para ficar a conhecer mais informações acerca do modelo de 
funcionamento para o ano letivo 2021/2022.


