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Cara(o) Estudante, 

  

Neste manual vamos dar-lhe a conhecer os procedimentos de renovação de inscrição 

pedagógica para o ano letivo 2021/2022 que serão este ano realizadas online. 

 

A primeira coisa que deverá saber é o período em que cada ano curricular realizará as inscrições 

pedagógicas: 

Período normal – 1ª Fase   

2º ano –MIP + 1º ciclos - 20 e 21/jul/2021* 

3º ano –MIP + 1º ciclos – 22 e 23/jul/2021* 

4º ano –MIP + 2ºCiclos – 26 e 27/jul/2021* 

5º ano –MIP + 2ºCiclos – 28 e 29/jul/2021* 

Período normal - 2ª Fase  Todos os cursos – 06 a 08/set/2021 

Período Extraordinário  17 a 21/set/2021** 

 * os estudantes retidos no devem fazer a sua inscrição pedagógica no ultimo dia agendado para o ano curricular em que se vai 

inscrever. 

** Exclusivo para estudantes que realizaram Avaliações na Época Especial de Conclusão de Ciclo/Fase 

 

Para os estudantes do Mestrado Integrado em Psicologia, o dia/hora de realização de 

inscrições pedagógicas, será definido em função da respetiva média de curso considerando 

todas as unidades curriculares efetivamente aprovadas no curso até 15 de julho.  

A partir do dia 17 de julho, poderá consultar a lista graduada de Estudantes, por ano curricular, 

e os respetivos dias e hora de inscrição que lhes foram atribuídos em 

http://intranet.ispa.pt/inscricoes/pedagogicas. 

No dia e hora atribuída, poderá realizar a sua inscrição, remotamente através do e-SCA. 

 

Recomendamos que, antes de iniciar a sua inscrição pedagógica, consulte os planos de estudo, 

particularmente quanto às unidades curriculares opcionais. 

Os planos de estudo estão disponíveis no site do ISPA. 

Os horários para 2021/2022 serão divulgados a partir de 17 de julho em www.ispa.pt (estes 

horários não são definitivos e poderão sofrer alterações até ao início do semestre). 

Recomenda-se uma consulta atenta dos mesmos, particularmente da afetação das unidades 

curriculares aos respetivos semestres.   
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Inscrição através do e-SCA 

 

1. No dia/hora indicado para a realização da sua inscrição pedagógica, deverá aceder ao e-

SCA em http://esca.ispa.pt/  

 

2. Após autenticação (login: número de estudante; palavra-chave: a que escolheu para 

aceder às plataformas do ISPA), deverá: 

a) Selecionar na barra horizontal “Atualizações e Serviços” 

b) No menu da esquerda, selecionar “Serviços Académicos” 

c) No drop-down, escolher “Inscrição em Unidades Curriculares/Turmas” 

 

 
 

3. No ecrã seguinte vão aparecer as unidades curriculares (obrigatórias e opcionais) do ano 

curricular em que se vai inscrever. Caso tenha alguma unidade curricular à qual tenha 

reprovado esta também aparecerá na lista de unidades curriculares disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como nesta imagem, na parte superior encontrará as unidades curriculares 

disponíveis. Ao selecionar + essa unidade curricular transitará para a parte inferior, onde 

ficarão as unidades curriculares em que se vai inscrever. 

Deverá repetir este processo até que todas as unidades curriculares em que se vai 

inscrever se encontrem na parte inferior do ecrã. 
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Nota 1: Poderá encontrar informações mais detalhadas sobre o plano de estudos de cada 

curso e cada ano curricular (nomeadamente quanto ao número e tipo de unidades 

curriculares) nas páginas seguintes. 

Nota 2: Particularmente em relação às unidades curriculares opcionais, selecione apenas 

o número de unidades curriculares opcionais correspondentes ao seu ano curricular. 

 

4. Caso se engane a fazer a seleção das unidades curriculares, basta selecionar – conforme a 

figura abaixo. A informação que selecionou corretamente não é perdida. 

 

 

 

5. Depois de todas as unidades curriculares em que se vai inscrever estarem na parte 

inferior do ecrã, deverá selecionar “Avançar”  

 

 

6. O próximo passo é selecionar a turma que vai frequentar no próximo ano letivo. 

 

 

 

 

 

  

a) Comece por selecionar a unidade curricular 

b) Depois a turma  

c) Por fim, selecione “Escolher Turma” 

d) Deverá fazer este procedimento para todas as unidades curriculares (obrigatórias e 

opcionais) 
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e) Caso não existam vagas na turma selecionada deverá selecionar outra turma ou, no 

caso das unidades curriculares opcionais que só têm uma turma, deverá selecionar 

outra unidade curricular. 

 

 

 

 

Nota 3: Nas unidades curriculares obrigatórias deverá escolher sempre a mesma 

turma.  

Nota 4: A permanência na mesma turma do ano letivo precedente está sujeita à 

disponibilidade de vagas  

 

7. Quando terminar de fazer a associação entre todas as unidades curriculares e as 

respetivas turmas, deverá selecionar novamente “Avançar”. 

 

 
 

 

 

8. Deverá agora confirmar se selecionou todas as unidades curriculares e respetivas turmas. 

Caso se tenha enganado/esquecido de alguma unidade curricular ou da associação a 

alguma turma, poderá recuar (a informação não é perdida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Atenção: 

 

 

A inscrição só é válida se, para além da Unidade 

Curricular, também selecionar a respetiva turma. 
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10. Se tudo estiver correto, selecione “Finalizar” 

 

 

11.  Este último passo permite-lhe ficar com um recibo da sua inscrição pedagógica.  

a) Deverá selecionar “Imprimir” 

 

 

  

 

b) Guardar como PDF  

c) Enviar uma cópia do recibo da sua inscrição pedagógica para sa@ispa.pt para que a 

sua inscrição fique validada. 

 

 

 

A sua inscrição pedagógica está finalizada! 

Bem vindo ao ano letivo 2021/2022!
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Mestrado Integrado em Psicologia 

 

MIP | Inscrições 2º Ano 

1. Consulte o plano de estudos em http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-psicologia-2-ano  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias do 2º ano (9 UCs). 

3. Deverá ainda escolher 2 UCs opcionais. 

4. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

5. Todas as UCs obrigatórias devem estar associadas à mesma turma. 

 

 

 

MIP | Inscrições 3º Ano 

1. Consulte o plano de estudos em http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-psicologia-3-ano   

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias do 3º ano (9 UCs). 

3. Deverá ainda escolher 2 UCs opcionais. 

4. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

5. Todas as UCs obrigatórias devem estar associadas à mesma turma 

 

 

 

MIP | Inscrições 4º Ano 

1. Consulte o plano de estudos da área que escolheu 

a. Psicologia Clínica http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-psicologia-clinica-4-e-5-

ano  

b. Psicologia Educacional http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-psicologia-

educacional-4-e-5-ano  

c. Psicologia Social e das Organizações http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-

psicologia-social-e-das-organizacoes-4-e-5-ano    

2. Após autenticação no e-SCA, deverá selecionar a área que vai frequentar: 
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3. Seguidamente, deverá escolher todas as UCs obrigatórias da área escolhida: 

 
 

4. Deverá ainda escolher 2 UCs opcionais por semestre. A informação sobre as opcionais está 

disponível em http://www.ispa.pt/pagina/plano-de-estudos-unidades-curriculares-opcionais-7-

e-8-semestre  

5. Os estudantes de Psicologia Clínica deverão ainda escolher uma das opcionais condicionadas 

disponíveis.  

6. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

7. Todas as UCs obrigatórias devem estar associadas à mesma turma. 

 

 

 

MIP | Inscrições no 5º ano  

 

Psicologia Clínica 

1. Seminário de Dissertação - A lista de Seminários de Dissertação com indicação dos Docentes e dos 

respetivos temas está disponível em https://www.ispa.pt/pagina/seminarios-de-dissertacao-

psicologia-clinica  

 

2. Seminário de Estágio - Deverá escolher a turma 5TClínica. A atribuição dos locais de estágios e 

afetação à respetiva turma será realizada mais tarde. Em setembro serão enviadas informações 

complementares. 

 

Psicologia Educacional  

1. Seminário de Dissertação - A lista de Seminários de Dissertação com indicação dos Docentes e dos 

respetivos temas está disponível em https://www.ispa.pt/pagina/seminarios-de-dissertacao-

psicologia-educacional  
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2. Seminário de Estágio – Deverá escolher a turma 5TEducacional. A afetação à respetiva turma será 

realizada mais tarde pela Coordenação dos Estágios de Psicologia Educacional que informará os 

estudantes. 

 

Psicologia Social e das Organizações 

1. Seminário de Dissertação - A lista de Seminários de Dissertação com indicação dos Docentes e dos 

respetivos temas está disponível em https://www.ispa.pt/pagina/seminarios-de-dissertacao-

psicologia-social-e-das-organizacoes  

2. Seminário de Estágio – Deverá escolher a turma de Seminário de Estágio. Na primeira quinzena de 

setembro, a distribuição dos estudantes pelos locais de estágios será feita pela Coordenação do 

Departamento de PSO. Oportunamente serão informações complementares aos delegados de turma. 
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Licenciatura em Biologia 

 

LB | Inscrições 2º Ano 

1. Consulte o plano de estudos em 

http://www.ispa.pt/ficheiros/brochuras/cursos/pdf/biologia_marco2016.pdf  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

 

 

LB | Inscrições 3º Ano 

1. Consulte o plano de estudos em 

http://www.ispa.pt/ficheiros/brochuras/cursos/pdf/biologia_marco2016.pdf  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. No 3º ano, deverá ainda escolher as UCs opcionais (2 UCs opcionais no 1º semestre e 1 curso de 

campo no 2º semestre). 

4. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 
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Licenciatura em Educação Básica 

 

LEB | Inscrições 2º  

1. Consulte o plano de estudos em  

https://www.ispa.pt/cursos/educacao-basica  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

 

LEB | Inscrições 3º  

1. Consulte o plano de estudos em https://www.ispa.pt/cursos/educacao-basica  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. No 3º ano, deverá ainda escolher uma UCs opcional no 1º semestre. 

4. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 
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Mestrado em Biologia Marinha e Conservação 

 

MBMC | Inscrições 2º  

1. No e-SCA deverá escolher as 2 UCs obrigatórias. 

2. Deverá associar a cada uma das UCs a turma respetiva: 

a. No caso de a sua Dissertação ter 42 ECTS e o Estágio ter 18 ECTS, deverá escolher as 

turmas 2T1MBMC42.D (Dissertação) e 2T1MBMC18.E (Estágio). 

b. No caso de a sua Dissertação ter 18 ECTS e o Estágio ter 42 ECTS, deverá escolher as 

turmas 2T1MBMC18.D (Dissertação) e 2T1MBMC42.E (Estágio). 

 

 

 
Mestrados em Psicologia da Saúde, Psicologia Comunitária, Psicologia Forense, Psicologia e 

Psicopatologia do Desenvolvimento e Neurociências Cognitivas e Comportamentais 

 

Inscrições 2º Ano 

1. No e-SCA deverá escolher as 2 UCs obrigatórias. 

2. Deverá associar a cada uma das UCs a turma respetiva (a indicação das turmas encontra-se 

disponível nos horários). 
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Mestrados em Educação Pré-Escolar e Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico 

 

MEPE | Inscrições 2º  

1. Consulte o plano de estudos em https://www.ispa.pt/cursos/educacao-pre-escolar 

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

 

 

MEPE1ºCEB | Inscrições 2º  

1. Consulte o plano de estudos em https://www.ispa.pt/cursos/educacao-pre-escolar-e-ensino-do-

1-ciclo-do-ensino-basico  

2. No e-SCA deverá escolher todas as UCs obrigatórias. 

3. Deverá ainda escolher uma UCs opcional (1 UCs opcional no 1º semestre do 2º ano). 

4. Não se esqueça de associar cada uma das UCs à turma respetiva 

 


