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BEM-VINDO AO ISCAP
Caros Estudantes,
É com enorme satisfação que dou os Parabéns a todos os novos estudantes do Instituto Superior
de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP).  Obrigado por nos terem escolhido, o que nos
enche de orgulho.
O ISCAP é uma instituição de ensino referência na área das ciências empresariais, sendo uma das
oito escolas que compõem o Instituto Politécnico do Porto, o maior e mais prestigiado Politécnico
público em Portugal e uma das maiores e mais reconhecidas instituições de ensino superior do
nosso país.
Os Estudantes são a razão da existência da nossa instituição e da sua identidade, agentes ativos
no seu crescimento e na sua transformação, capazes de mobilizar as aprendizagens, aplicando-as
com pertinência na sua vida pessoal, profissional e social e prontos para inovar e se adaptarem à
mudança.
A escola conta com mais de 5.100 estudantes, possuindo uma oferta formativa rica e diversa –
Licenciaturas, Mestrados, Pós-graduações, Cursos TeSP e Ano Zero –, sustentada em metodologias
de trabalho inovadoras e tecnologias de última geração.
Para além da oferta académica, o ISCAP é também reconhecido pelo
seu fantástico ambiente onde o trabalho e os estudos se mesclam
com a alegria, a amizade, as festas e as fortes tradições académicas.
Este ano letivo, 2022/2023, será um ano muito especial. Voltamos
ao ensino presencial, o que exige um esforço e um cuidado adicional
a toda a comunidade académica. Contamos com a colaboração e
empenho de todos.
Todos os que ingressam no ISCAP gostam de aqui estar e nunca se
esquecem das experiências vividas na nossa Escola. De facto, uma
vez Estudante do ISCAP, para sempre ISCAPIANO.
Desejo a todos muito sucesso e felicidade nesta nova etapa!
ISCAP. A nossa escola de ontem, de hoje, de sempre.

Manuel Moreira da Silva
Presidente do ISCAP
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O ISCAP
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
Desde 1886, que o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP),
como instituição de ensino ligada essencialmente às ciências empresariais, tem como
preocupação a criação de um forte relacionamento com a sua comunidade escolar e o
meio envolvente. O ISCAP acredita que o seu crescimento só poderá realizar-se através da
criação de sinergias com empresas, autarquias e outras instituições de ensino nacionais
e internacionais.
O ISCAP está situado, desde 1995, junto do Campus Universitário da Asprela, nas
proximidades do Hospital de S. João. As suas instalações compreendem uma vasta
biblioteca, 2 auditórios, 3 anfiteatros, 1 sala de atos, centros de informática, laboratórios de
línguas e multimédia, laboratório de marketing digital, laboratório de fotografia, 1 cantina, 2
bares, 1 restaurante e repartições administrativas.
A comunidade escolar é composta por 5114 estudantes, 231 professores e 59
funcionários. As suas instalações estão preparadas para o acolhimento de estudantes
portadores de deficiência.
O ISCAP tem como visão os seguintes elementos: inovação, experiência e
responsabilidade social, continuando a assumir-se como uma instituição de referência
no ensino superior.
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O ISCAP
CALENDÁRIO ESCOLAR

Início

Fim

Ano Letivo 2022/2023

19-09-2022

31-07-2023

1º Semestre

19-09-2022

07-01-2023

      Início das Aulas para o 1.º ano e Receção aos Novos Alunos

19-09-2022

24-09-2022

      Semana Cultural - ISCULTURAP

14-11-2022

18-11-2022

22-12-2022

02-01-2023

      Época Normal de Exames (UCs do 1.º Semestre)

16-01-2023

28-01-2023

      Época de Recurso (UCs do 1.º Semestre)

01-02-2023

18-02-2023

20-02-2023

09-06-2023

Férias de Carnaval

20-02-2023

21-02-2023

Férias da Páscoa

06-04-2023

11-04-2023

Queima das Fitas

08-05-2023

13-05-2023

      Época Normal de Exames (UCs do 2.º Semestre)

19-06-2023

05-07-2023

      Época de Recurso (UCs do 2.º Semestre)

10-07-2023

22-07-2023

Época Especial de Exames

04-09-2023

16-09-2023

Férias de Verão

01-08-2023

31-08-2023

Férias de Natal

2º Semestre
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O ISCAP
INSCRIÇÕES PARA EXAMES

Início

Fim

Época Normal (disciplinas do 1.º semestre)

28-11-2022

22-12-2022

Época Normal (disciplinas do 2.º semestre)

08-05-2022

02-06-2023

Época de Recurso (disciplinas do 1.º semestre)

16-01-2023

31-01-2023

Época de Recurso (disciplinas do 2.º semestre)

15-06-2023

03-07-2023

Época Especial - Apenas para conclusão dos cursos e estatutos.

07-08-2023

31-08-2023

Ano Letivo 2022/2023

Melhoria de Nota - Deve ser requerida nos mesmos períodos fixados para a respetiva época de exames.
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PLATAFORMAS
ESTAS SÃO AS PLATAFORMAS QUE IRÁ UTILIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO
DOMUS
HTTPS://DOMUS.IPP.PT/HOME/
O Domus é a plataforma informática oficial do P.PORTO de apoio à atividade letiva e não
letiva. De entre as várias funcionalidades destacam-se: visualização do horário, das notas,
dos sumários, pagamento de propinas, inscrição em exames, etc.
No site institucional do ISCAP (www.iscap.ipp.pt) encontrará a ligação ao Domus

Depois basta efetuar o login com o e-mail institucional
(numerodeestudante@iscap.ipp.pt) e palavra-passe.

MOODLE
https://online.iscap.ipp.pt/ano202223/
O Moodle é uma plataforma de apoio on-line, onde os professores podem, entre outras
coisas: comunicar com os estudantes, disponibilizar conteúdos, gerir trabalhos de casa e
trabalhos de grupo.
Os estudantes podem utilizar esta plataforma para: comunicar com os professores,
descarregar os materiais, submeter os seus trabalhos e realizar testes e exames.
No site do ISCAP, no fundo da página, acede ao menu:
<Ligações Úteis> <GAIE MOODLE> <Moodle 22/23>
Clica no canto superior direito do ecrã em <entrar> e insira o número de estudante e a
senha.

OFFICE 365 - E-MAIL INSTITUCIONAL
WWW.OFFICE.COM
Este é o meio privilegiado de contacto com a comunidade escolar. Quando aceder ao
Office 365, com o e-mail institucional (numerodeestudante@iscap.ipp.pt) e palavra-passe,
vai ter acesso à conta de e-mail institucional, à última versão completa do Office (Word,
Excel, PowerPoint e OneNote) e ainda 1TB na OneDrive, totalmente gratuito.
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COMO CONTACTAR OS
SERVIÇOS
Ao entrar em contacto com os serviços do ISCAP, deverá indicar no assunto o número de
estudante e assinar o e-mail com o seu primeiro e último nome, bem como o nome do
curso no qual se encontra matriculado.
Exemplo:

Inserir texto aqui....
João Soares - Licenciatura em Contabilidade e Administração

Serviço

Telefone

E-Mail

Geral

229 050 000

instituto@iscap.ipp.pt

AE - Associação de Estudantes

224 908 204

direcao.aeiscap@gmail.com

Biblioteca

229 050 010

biblioteca@iscap.ipp.pt

Centro de Informática

229 050 099

informatica@iscap.ipp.pt

Divisão Académica

229 050 000

da@iscap.ipp.pt

Gabinete ALUMNISCAP

229 050 058

alumni@iscap.ipp.pt

GAIE - Núcleo de Educação

229 050 039

gaie.edu@iscap.ipp.pt

GAIE - Núcleo de Audiovisuais e Multimédia

229 050 018

gaie.labs@iscap.ipp.pt

Gabinete de Ambiente e Simulação
Empresarial

229 050 000

simulacaoempresarial@
iscap.ipp.pt

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

229 050 019

gcrp@iscap.ipp.pt

Gabinete de Estágios e Empregabilidade

229 050 090

gee@iscap.ipp.pt

Gabinete de Relações Internacionais

229 050 050

gri@iscap.ipp.pt

Serviço de Contabilidade

229 050 023

contabilidade@iscap.ipp.pt

Secretariado Do Conselho Pedagógico

229 050 004

cp-iscap@iscap.ipp.pt

Secretariado Da Presidência

229 050 008

sec.pres@iscap.ipp.pt
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SERVIÇOS DO ISCAP
ATENDIMENTO
O horário de atendimento de todos os serviços do ISCAP está disponível no site institucional
em: https://www.iscap.ipp.pt/iscap/organica/servicos
Nesta área é possível encontrar toda a informação sobre o serviço, horários de atendimento
e contactos.

PROPINAS
É o valor anual que se paga para frequentar um estabelecimento de ensino superior.
O valor total das propinas é atualizado anualmente em:
www.ipp.pt/ensino/propinas
Ver: Regulamento de Propinas do P.PORTO

ESTATUTO DE ESTUDANTE-TRABALHADOR
Para requerer o Estatuto de Estudante Trabalhador, deve aceder no Domus ao menu:  
< Atividade letiva > < Estatutos >
Este pedido deve ser efetuado para os dois semestres, selecionando os dois períodos, ou
selecionando apenas a opção “semestral”, no caso de apenas aparecer essa opção. Deve
anexar o extrato de remunerações da Segurança Social com efetivação dos descontos,
(ver Regulamento dos Estatutos Especiais).

PEDIDO DE EQUIVALÊNCIAS
O pedido de equivalência tem de ser efetuado até 30 dias úteis após a realização da
matrícula.
No Domus, acede ao menu:
<Atividade Letiva> <Equivalências> <Pedido de Equivalências>
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SERVIÇOS DO ISCAP
REQUERIMENTOS
A submissão de requerimentos deve ser efetuada no DOMUS e dirigida ao Presidente do
Politécnico do Porto ou aos Serviços Académicos do ISCAP.
Requerimentos relacionados com propinas e anulação de matrícula devem ser
direcionados ao Presidente do Politécnico do Porto, as restantes questões devem ser
remetidas à Divisão Académica do ISCAP.

PAGAMENTOS
Para questões relacionadas com pagamentos, consulta de faturas/recibos, emissão de
nova referência multibanco ou plano de pagamentos, consulte as FAQs disponíveis em:
www.iscap.ipp.pt/destaques-1/faqs/servico-de-contabilidade

CARTÃO P.PORTO - CARTÃO DE ESTUDANTE
Emissão do cartão - Para a emissão do cartão P.PORTO é necessário o acesso à página
Cartão P.PORTO no portal institucional DOMUS (aceder ao menu: Pessoal | Cartão P.PORTO
| Gestão Cartão P.PORTO) e verificar aí o cumprimento dos critérios para a emissão do
cartão:
Fotografia Validada - submissão normalmente no momento da matrícula de fotografia
pessoal válida. No caso deste critério não estar validado, na própria página do Cartão
P.PORTO poderá submeter a fotografia pessoal. Em caso de erro, deve enviar a fotografia
para da@iscap.ipp.pt, pedindo aos serviços que insiram a mesma.
Prestar o consentimento à transmissão dos dados pessoais, estritamente os necessários,
à entidade bancária - no caso de ainda não ter sido prestado, este consentimento é feito
na página do Cartão P.PORTO, área de “AUTORIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS”.
Contrato – Critério que se aplica caso seja docente ou funcionário e que define se os
dados do contrato foram validados. No caso deste critério não estar validado, o docente
ou funcionário deverá contactar os recursos humanos da sua Escola ou UO para validação
da data do contrato, quer esta seja por tempo indeterminado ou a termo certo.
A página do Cartão P.PORTO permite também, através de um botão para o efeito, pedir a
Reemissão do cartão no caso de perca, ou a Renovação do cartão no caso de este estar
caducado ou próximo de ficar caducado.
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SERVIÇOS DO ISCAP
MOBILIDADES INTERNACIONAIS
Vivemos numa era onde temos de diversificar a nossa experiência, contactar culturas
diferentes ou, simplesmente, lidar com a mudança de forma mais natural. Fazer mobilidade
de estudos ou de estágio noutra instituição ou organização é uma excelente forma de
desenvolver a nossa inteligência emocional, intercultural e de se preparar melhor para o
mundo multifacetado em que vivemos.
Agora que é estudante do ISCAP, esperam-lhe muitas oportunidades de internacionalização
e mobilidade!
O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) existe para o ajudar a conhecer, candidatar e
sair do ISCAP para viver essa experiência, cá dentro ou lá fora.
Apresentamos aqui os principais programas e oportunidades de mobilidade e
internacionalização:
Programas de mobilidade nacional e internacional

Para além de mobilidade, pode ter experiências internacionais, mesmo sem sair do ISCAP:
- COMAP – Comissão de Apadrinhamento do ISCAP:
Candidate-se a buddy de um estudante de mobilidade e vive uma experiência única!
- Workshops e Cursos Breves:
Esteja atento ao email e às redes sociais do GRI e participe em Workhops e cursos breves
onde pode conhecer colegas de parceiros internacionais e alargar a sua formação.
- Candidate-se a um estágio no GRI e trabalhe no gabinete mais internacional do ISCAP.
- Visite o nosso site (www.iscap.pt/gri) e siga-nos nas redes sociais e não perca nenhuma
oportunidade de internacionalização!
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SERVIÇOS DO ISCAP
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
Consulte toda a informação atualizada sobre as condições e normas do parque de
estacionamento no site do ISCAP em < Ligações úteis > < Regulamentos >
https://www.iscap.ipp.pt/regulamentos/regulamentos

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQS)
Antes de contactar os serviços, consulte as FAQs do ISCAP para perceber se já existe
uma resposta para as suas questões.
Na homepage do site do ISCAP, no fundo da página, encontrará uma área intitulada
< Ligações úteis > depois é só clicar no botão < FAQs >
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COMUNIDADE
PEA | PORTO EXECUTIVE ACADEMY
A PEA (PORTO EXECUTIVE ACADEMY) do ISCAP/
IPP é uma unidade que visa a prestação de serviços
e as formações dirigidas a públicos executivos (ou
pré-executivos), sendo que nesse contexto se
admite que estarão envolvidas predominantemente
temáticas como: Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, Globalização, Estratégia, Finanças,
Digitalização ou Operações.
Os cursos decorrerão em instalações do Politécnico do Porto destinadas especificamente
a estes cursos.   A formação é assegurada por profissionais acreditados, altamente
especializados e com experiência em cursos executivos, sendo as equipas de formadores
constituídas por consultores, especialistas e docentes do ensino superior. São praticadas
condições especiais para diplomados do IPP, colaboradores do IPP e ainda para entidades
com protocolo de parceria.
MISSÃO
Oferecer serviços e formação não conferente de grau de elevada qualidade, dirigida a
executivos ou futuros executivos.
VISÃO
Ser reconhecido pelos executivos do Norte de Portugal como entidade pautada pelo Rigor
e Qualidade dos serviços prestados.
Site: www.pea.iscap.ipp.pt
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COMUNIDADE
AEISCAP
A Associação de Estudantes é o órgão representativo dos estudantes do ISCAP. Criada
em 1989 tem enfrentado várias lutas, ao longo dos seus anos de existência devido às
alterações que se tem verificado no Sistema de Ensino Superior em Portugal. Tem
procurado defender os interesses dos estudantes e dar o seu contributo para uma
melhoria do Ensino Superior quer através da sua participação direta, quer em colaboração
com Instituições como seja a Federação Académica do Porto.
A Associação de Estudantes tem procurado também ser uma plataforma de apoio e elo
de ligação entre os estudantes e os órgãos de gestão quer do ISCAP quer do IPP. Para
além de atividades lúdicas promove também atividades de carácter formativo. A AEISCAP
é uma porta aberta para que os estudantes possam fazer chegar os seus problemas e
através dela encontrar soluções mas também, fazer chegar ideias para que tenhamos
uma Associação de Estudantes cada vez melhor, de estudantes para os estudantes.
Site: https://aeiscap.com/
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COMUNIDADE
JUNISCAP
A Juniscap Business Solutions é uma associação sem
fins lucrativos, de natureza privada, apresentando
como core business a Consultoria em Marketing
Digital, constituída por estudantes do Instituto Superior
de Contabilidade e Administração do Politécnico do
Porto. Fundada em dezembro de 2018, procura aliar
o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus membros com a procura de novas
oportunidades e soluções para os seus stakeholders, através de processos criativos e
inovadores.
Os principais objetivos da Juniscap Business Solutions passam pela conceção de uma
cultura de diligência e empreendedorismo, pela aproximação da academia ao tecido
empresarial e, ainda, pela promoção de condições necessárias à aplicação prática dos
conhecimentos teóricos adquiridos em contexto académico.
Os seus membros apresentam-se como um motor de criação de valor para a comunidade,
pois à medida que aprimoram as suas capacidades, ganham experiência no mercado de
trabalho, integrando um projeto ambicioso, empreendedor e inovador. Realça-se, ainda,
a preocupação com a aquisição de competências organizacionais e sociais através
da implementação de um plano anual de formação nas áreas de gestão e liderança,
comunicação, marketing, digitalização e vendas.
Site: https://juniscap.pt/
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COMUNIDADE
yDAB – YOUNG DEVELOPMENT ADVISORY FOR BUSINESS
A yDAB – young Development Advisory for Business
é uma organização sem fins lucrativos fundada em
junho de 2020, como sede no Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto, constituída e
gerida exclusivamente por estudantes universitários.
A sua atividade está vocacionada para a prestação de serviços de consultoria no âmbito
da Gestão Financeira, da Gestão Estratégica e da Gestão de Recursos Humanos,
desenvolvidos à medida dos desafios enfrentados pelos empreendedores, pelas
empresas e outras organizações. Outro propósito importante da yDAB é a promoção da
literacia financeira, desígnio sobre o qual procura desenhar e implementar iniciativas que
permitam à sociedade responder melhor aos desafios financeiros com que se depara.  
Com uma cultura própria que fomenta o espírito empreendedor, a geração e a partilha de
conhecimento, a iniciativa, a inovação e a mentalidade crítica, o principal objetivo da yDAB
é a criação de uma ponte privilegiada entre o mundo académico e o mundo empresarial,
através da qual os seus membros aplicam os conhecimentos técnico-científicos
adquiridos no desenvolvimento de soluções modernas, de elevada qualidade e criadoras
de valor, alavancando o seu futuro profissional.  
A yDAB constitui um projeto proativo, dinâmico e ambicioso cuja possibilidade de
integração, mediante candidatura, se estende a todos os alunos do ISCAP.
Website: www.ydab.pt
Informações: info@ydab.pt
Recrutamento: recrutamento@ydab.pt
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COMUNIDADE
COMAP
A Comissão para os Alunos Internacionais é uma associação de estudantes voluntários
que se dedica à dinamização da comunidade internacional do instituto. Acolhe, integra
e promove atividades de índole institucional e cultural dedicadas especialmente para os
estudantes internacionais que escolhem o ISCAP para realizar a sua mobilidade.
Ambiciona também ser um apoio para todos os estudantes nacionais que pretendem
realizar uma mobilidade internacional, auxiliando em todos os processos de candidatura.
A COMAP promove o espírito de equipa, sendo uma atividade extracurricular assente em
valores como o companheirismo e a tolerância e que impulsiona a criação de sinergias
entre estudantes nacionais e internacionais.
Site: https://comap-portugal.com/

GRUPOS ACADÉMICOS
No ISCAP poderá fazer parte de grupos académicos que vão enriquecer a sua jornada
académica, criando experiências, memórias e amizades.
Tuna de Contabilidade do Porto
Olá, e sê bem vindo à melhor fase da tua vida. O ensino superior será o maior desafio que
enfrentaste até agora, mas é também nesta fase onde irás expandir os teus horizontes,
conhecer pessoas novas e ter experiências inolvidáveis! A Tuna de Contabilidade do
Porto conta já com quase 30 anos de existência,
onde representamos o ISCAP, a Academia e
mesmo Portugal pelo mundo fora, visitando
a Europa inúmeras vezes, contando também
com presenças no Brasil, EUA, Canadá, China
e Austrália. Neste sentido, contamos já com
centenas de membros que guardam memórias
dos tempo passado na Tuna com enorme
estima, e tu podes ser um deles. As portas estão
abertas para qualquer rapaz que queira fazer
parte desta enorme família. Para as donzelas,
apenas poderemos dar as mais belas serenatas
que o Douro já ouviu! Caso não tenhas qualquer
15

COMUNIDADE
vocação musical, não te preocupes: não é tão difícil de aprender como parece e nós
estamos sempre cá para te ajudar! Com muita boémia, serenatas, grandes palcos e
convivência, a Tuna é o sítio ideal para criar lanços eternos de irmandade e para vivenciar
a vida académica da melhor maneira.
Os ensaios são às terças e quintas, das 21h30 às 23h30 no Auditório 1, junto ao segurança.
Caso queiras visitar-nos, espreita o gabinete 6, no corredor do Bar do Tio. De que estás à
espera?
Contacto: Raul Ferreira - 932483838

Tuna Feminina do ISCAP
Dia 19 de Março de 1993 nasce a Tuna Feminina do ISCAP mudando o rumo de tantas
vidas… de todas as vidas que, ao longo do tempo, têm escrito a sua história.
Apadrinhada pela Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, a Tuna Feminina do ISCAP
foi traçando o seu caminho, inspirada na experiência e conhecimento transmitidos, mas
sempre fiel ao espírito inovador e rebelde que caracteriza o meio académico e estudantil.
A par do crescimento musical,
surge a inevitável assunção de
uma identidade própria, onde
o espírito de partilha e entrega
alimentam a permanente e,
por vezes, irreverente, natural
vontade de cantar “mais alto”.
Durante estes 28 anos, para além
de percorrer Portugal de lés a lés,
participando no mais variado tipo
de eventos, a Tuna Feminina do
ISCAP também já levou a sua
música além fronteiras.
Em 1995, a Tuna Feminina do
ISCAP rasga preconceitos e surge
com um dos primeiros festivais
16

COMUNIDADE
de Tunas Femininas - o FETUF - evento este que se assumiu   como um cartão de
visita da Tuna e que já conta com 18 edições. O VIII FETUF dá nome ao primeiro rebento
discográfico da Tuna, o CD ao vivo do festival! Como celebração dos 25 anos, a TFDI lança
o seu segundo CD “25 anos - Tuna Feminina do ISCAP”.
A Tuna Feminina do ISCAP é um projeto musical construído com os sonhos que erguem
as vozes no tempo, com a harmonia que faz da música o denominador comum de tantas
e diferentes vontades e concretizado por gente simples que simplesmente acredita, que
se atreve a seguir em frente, na certeza de que vale sempre a pena improvisar mais uns
acordes!
Email: tunafemininadoiscap@gmail.com

Grupo de Fados
Colega, antes de mais, sê muito bem-vindo a esta que agora também é a tua segunda
casa. Bem-vindo ao ISCAP!
Neste Instituto centenário irás aperceber-te que dentro dele também se faz história;
história essa que vai para além do conhecimento prático e empírico (que todos esperamos
vir a alcançar), abrangendo ainda as questões mais tradicionais, aquelas que nos fazem
recuar aos primórdios da designada “vida académica”. Desde a boémia à serenata às
donzelas, aqui poderás encontrar um vasto leque de experiências que jamais irás esquecer
e que te deixarão saudade.
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O Grupo de Fados do ISCAP (GFISCAP) nasceu em novembro 2017 por iniciativa do
Conselho de Veteranos do ISCAP, quando 4 jovens rapazes tomaram nas suas mãos o
sonho de criar um Grupo de Fados, com o objetivo diversificar o movimento académico
do Instituto e aprimorar a vertente cultural/musical da instituição. Há anos que os
ISCAPIANOS ansiavam por um projeto com este cariz particular que é o fado de Coimbra.
Então, a 22 de março de 2018, estreou-se em palco. Foi uma experiência que nunca mais
irão esquecer.
Se és um rapaz com gosto, interesse e vontade de aprender a tocar guitarra portuguesa,
viola ou cantar o fado académico, junta-te a nós! Acompanha e ouve o teu Grupo de Fados,
seja em momentos com canções de saudade, seja com serenatas às lindas donzelas que
dão um outro brilho às nossas atuações.
Deixamos assim o repto a todos os rapazes que se queiram juntar a nós, quer para
participar e integrar o grupo, quer somente para assistir um pouco daquilo que fazemos e
a forma como trabalhamos. Visitem-nos!
Facebook: gfiscap
Instagram: @gfiscap
Email: gfadosiscap@gmail.com
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BOLSAS
Para ficar a conhecer as possibilidades de apoio existentes no universo P.Porto consulte o
site dos Serviços de Ação Social do Politécnico do Porto.
https://www.sas.ipp.pt/bolsas

ALOJAMENTO
Os SAS do P. PORTO dispõem, atualmente, de seis residências de estudantes, sendo que
quatro delas se situam no concelho do Porto (Campus 1) e duas em Vila do Conde (Campus
2). A capacidade de acomodação destas estruturas é, atualmente, de 317 estudantes.
https://www.sas.ipp.pt/alojamento

DESPORTO
A Associação de Estudantes do ISCAP tem apostado na atividade desportiva com
competições a nível interno e participamos em competições externas.
As competições internas são torneios de diversas modalidades e a nível externo existem
os Campeonatos Académicos do Porto (CAP’s), os Campeonatos Nacionais Universitários
(CNU’s), o Inter-ISCA’s, entre outros.
https://aeiscap.com/news/

ESTÁGIOS E EMPREGABILIDADE
O Gabinete de Estágios e Empregabilidade (GEE) tem como missão apoiar a realização
de estágios dos estudantes e promover a inserção profissional dos diplomados do ISCAP.
E-mail: gee@iscap.ipp.pt
http://www.profiscap.pt/
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REGULAMENTOS
CONSULTE TODOS OS REGULAMENTOS NO SITE DO ISCAP
https://www.iscap.ipp.pt/regulamentos
Encontrará nesta página, em formato eletrónico, regulamentos e demais documentos
enquadradores da atividade pedagógica e administrativa do ISCAP. Esta, e restante
documentação, para os/as Colaboradores/as, também pode ser consultada na Secretaria
Online » Escola » Documentação Interna ou Legislação IPP.
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