AVISO INSCRIÇÕES MIEC e MIEA _ 2º semestre 2018_2019
Informam-se os estudantes dos cursos de Mestrado Integrado em Engenharia Civil e Mestrado
Integrado em Engenharia do Ambiente que, como é habitual, as inscrições em turmas do 2.º semestre
do ano letivo 2018/2019 serão realizadas no InforEstudante, com recurso a um sistema de seriação
por grupos de prioridades definidas com base no mérito escolar.
As listas de prioridade foram definidas com base nos ECTS em atraso, sendo estes calculados
automaticamente, tendo em atenção:
1) Ano Curricular: Ano do curso em que o estudante se encontrava no início do ano letivo 2017/2018
- não aplicável caso o estudante não tenha estado inscrito.
2) ECTS Contabilizados: São consideradas todas as notas associadas a creditações em áreas
científicas juntamente com notas de unidades curriculares pertencentes a anos iguais ou inferiores ao
ano curricular do estudante e realizadas até ao fim do ano letivo 2017/2018.
3) ECTS em Atraso: No cálculo do número de ECTS em atraso pressupõe-se que um estudante
deve realizar 60 ECTS por ano. Assim, para a seriação de cada estudante, o resultado é dado por:
Ano Curricular x 60 - Número ECTS Contabilizados.
Os 4 grupos de prioridades estabelecidos correspondem aos seguintes intervalos de ECTS em
atraso: [0] ; ]0,18] ; ]18,36] ; ]36,∞].
As listas de prioridades podem ser consultadas abaixo:
- Lista de prioridade MIEC – 2.º Semestre [2018/2019]
- Lista de prioridade MIEA – 2.º Semestre [2018/2019]
O período de inscrições abre, no InforEstudante, no dia 28 de janeiro, pelas 19 horas, para os
estudantes com prioridade 1. A abertura das inscrições para os estudantes com as prioridades 2, 3 e
4 realizar-se-á nos três dias seguintes (29, 30 e 31 de janeiro) sempre às 19 horas. Note-se que os
estudantes com direitos especiais de inscrição (Estudantes Atletas da UC, Praticantes Desportivos de
Alto Rendimento, Trabalhadores Estudantes, Alunos com Necessidades Educativas Especiais,
Dirigentes Associativos e Estudantes em Atividades Culturais da UC) terão direito a um período
antecipado de inscrições, a partir das 9 horas do dia 28 de janeiro, pelo que a sua posição nas listas
é irrelevante. No entanto, relembra-se, só os estudantes com os estatutos reconhecidos no
InforEstudante poderão usufruir de tal vantagem.
Quaisquer reclamações em relação à não colocação nas listas ou a eventuais erros de cálculo,
devidamente fundamentadas, devem ser enviadas por e-mail para o Subdiretor e responsável pelos
cursos de mestrado integrado, Doutor Rui António Duarte Simões com indicação do número do aluno,
nome completo e o contacto telefónico.

