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FAQ - Perguntas Frequentes  

Colocações - Mudanças de turma – Inscrições a UC – Ano Letivo 2022/23 

Licenciatura em Engenharia Informática 

 

Colocações nas turmas 

NOTA IMPORTANTE: 

Os estudantes da LEI poderão requerer a mudança de turma mediante permuta acedendo ao 

link abaixo indicado, entre os dias 19 a 27 de setembro.  

Mais informações, encontram-se adiante neste documento. 

Link: 

https://forms.office.com/r/7pZ3Aw2kFb 

ATENÇÃO: A mudança tem que ser feita em bloco, isto é para todas as UC do ano curricular, 

não sendo permitida permuta apenas a algumas UC. 

Irei ser colocado na mesma turma em que estive inscrito no ano letivo anterior? 

 Os estudantes que estejam inscritos no 2º ou 3º ano, a pelo menos 4 UC desse semestre, 

ficam colocados na mesma turma em que estiveram colocados no 2º semestre do ano 

anterior. 

Não consigo inserir as minhas preferências de turma no portal do ISEP, existe alguma pré-

condição? 

 Se não for possível indicar preferências de turma, significa que ficou colocado na turma que 

já surge selecionada por omissão. Se for possível, então deve indicar as suas preferências. 

Nesta última situação, muito provavelmente, não cumpre algum critério pré-estabelecido 

pelo DEI (por exemplo, o critério definido na questão acima). 

Como posso aceder aos horários para indicação de preferências? 

https://forms.office.com/r/7pZ3Aw2kFb
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 Deve consultar a informação em: https://www2.isep.ipp.pt/horarios/ 

 Nota: Estes horários podem sofrer alterações. Paralelamente, os horários ao longo do 

semestre letivo sofrem adaptações em consonância com o plano de estudos. 

 

  

https://www2.isep.ipp.pt/horarios/
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Mudanças de turma 

Como posso indicar a minha preferência de turmas? 

 Os estudantes inscritos pela primeira vez no primeiro ano da Licenciatura não indicam 

preferência de turmas, são colocados pelo Departamento. 

Para os restantes estudantes, a indicação da preferência de turmas é realizada no Portal, 

acedendo a “Inscrições > Preferência de turmas”. 

 Nota: Os estudantes são informados por email, pela Divisão Académica, dos horários 

disponíveis para indicação de preferências. Esta informação normalmente é enviada no início 

da semana anterior ao início das aulas. 

Já tenho turma(s) atribuída(s) mas pretendo mudar de turma(s), como devo proceder? 

 As mudanças de turma são efetuadas por permuta, devendo proceder como indicado no 

início das FAQ. 

Para resolução de qualquer situação excecional relativa a mudança de turmas ocorrerá nos 

primeiros dois dias no início das aulas de cada semestre, atendimento individual, mediante 

marcação prévia no HelpDesk do DEI > Suporte > Atendimento 

(https://www.dei.isep.ipp.pt/helpdesk/ ). 

Qualquer outro assunto relativo a colocações nas turmas deve ser comunicado ao 

Departamento através do email: turmaslicdei@isep.ipp.pt. 

 Notas: Este tipo de pedido só deve ser efetuado depois do estudante ter conhecimento do 

seu horário. 

A marcação prévia só poderá ser efetuada depois dos estudantes receberam email do DEI 

referente ao assunto em causa. 

 

  

https://portal.isep.ipp.pt/
https://www.dei.isep.ipp.pt/helpdesk/
mailto:turmaslicdei@isep.ipp.pt
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Inscrições a UC 

Pretendo inscrever-me a uma UC extracurricular, como devo proceder? 

 Para se inscrever numa UC extracurricular é necessário fazer um requerimento à Presidência 

do ISEP. 

Pretendo inscrever-me a uma UC avançada, como devo proceder? 

 Há um período específico que é dado aos estudantes para fazerem uma pré-inscrição sendo 

enviada uma mensagem por email para os estudantes a informar do mesmo. Da informação 

constam as UCs e as respetivas vagas existentes (caso existam). Fora desse período, é preciso 

fazer requerimento à Presidência. 

Posso inscrever-me numa UC fora do prazo?  

 Até 30 dias após o início da atividade letiva, os estudantes podem enviar um email para a 

Divisão Académica para ser efetuada a retificação da inscrição. 

É possível inscrever-me a uma UC do ano curricular seguinte, tendo uma UC em atraso? 

 Sim, desde que esteja inscrito em todas as UC do ano curricular da inscrição e da UC em 

atraso. 

Há um período que é dado aos estudantes para fazerem uma pré-inscrição. É enviada uma 

mensagem para os estudantes. Fora do período é preciso fazer requerimento à Presidência 

do ISEP. 

 Como devo proceder para ser colocado numa turma de uma UC a que me inscrevi em 

anos avançados? 

 A responsabilidade da colocação na turma é da Divisão Académica, de acordo com as vagas 

existentes na turma e que lhe foram comunicadas pelo Departamento. 

 Posso alterar posteriormente a turma em que fui colocado numa UC a que me inscrevi em 

anos avançados? 

 Não, ao aceitar a colocação nessa turma na Divisão Académica, esta não pode mais ser 

alterada. Há que ter em atenção que a colocação não resulte em sobreposições de horários 
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entre o horário do ano curricular a que o aluno se encontra inscrito e o horário da UC 

avançada. 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


