GUIA DE ACOLHIMENTO AOS ESTUDANTES DO DEE
Departamento de Engenharia Eletrotécnia
Acabas de entrar no ISEP/DEE e sentes-te perdido? Não sabes a quem te deves dirigir? Tens
dúvidas sobre o funcionamento do teu curso? Onde podes estudar? Quem te pode ajudar?
Rapidamente, tentamos ajudar-te!

O DEE
Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Direção: edifício F, sala 422 (4º piso)
Telefones: 228340517 ou 228340500, ext: 1100
Email: dee@isep.ipp.pt
Web: dee.isep.ipp.pt
Diretor: Maurício Dias, fmd@isep.ipp.pt
Subdiretor: Sérgio Ramos, scr@isep.ipp.pt
Subdiretor: Rui Brito, rmb@isep.ipp.pt
Atendimento: Maria João Madureira, mjcm@isep.ipp.pt

Cursos do DEE
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Diretor: Francisco Pereira, fdp@isep.ipp.pt
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia
Diretora: Judite Ferreira, mju@isep.ipp.pt
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (4 áreas especialização)
Diretora: Cecília Reis, cmr@isep.ipp.pt
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia
Diretor: José Beleza Carvalho, jbc@isep.ipp.pt

O Ano Académico
O ano letivo no ISEP arranca normalmente em meados de setembro e encerra em meados
de julho. Podes encontrar todas as datas mais importantes no calendário escolar do ISEP.
Cada curso do DEE tem o seu calendário, encontras mais informação no site do DEE.

Créditos ECTS
O ECTS - Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos - é um instrumento usado para
avaliar o volume de trabalho que desenvolves em cada unidade curricular do teu curso, facilitando o
reconhecimento do teu trajeto académico em Portugal e no resto da Europa.

Estudar nas instalações do DEE
Como estudante do DEE tens acesso à sala F421, instalação de apoio ao estudo. Na época de
exames, outras salas ficam disponíveis. Podes também recorrer a outras instalações do ISEP
como a Biblioteca, a sala de estudo do edifício C e o meeting point, disponíveis 24 horas por
dia.
Os serviços informáticos para estudantes do DEE pressupõe o uso de credenciais. Vê toda a
informação sobre estes serviços no site do DEE:
http://www.dee.isep.ipp.pt/?q=node/16

A informação presente carece de consulta nos Regulamentos e os Serviços do ISEP

Escolha de Turmas
No início de cada semestre letivo serás inscrito numa das turmas, cujos horários
podem ser consultados em https://www2.isep.ipp.pt/horarios/
Se acabaste de chegar ao 1º ano, o DEE coloca-te automaticamente numa turma.
Se fazes renovação de matrícula, a preferência de turmas é realizada no Portal,
acedendo a Inscrições > Preferência de turmas. Deves indicar uma turma-base e
assinalar até 6 hipóteses distintas.
Para resolução de eventuais problemas, o DEE disponibiliza um espaço e uma data, informação que será
atempadamente enviada por email. Se preferires, envia um email para turmasDEE@isep.ipp.pt

Avaliações e Exames
A modalidade de avaliação de cada Unidade Curricular (UC) é distinta, encontras essa informação
detalhada em cada ficha de UC, disponível no Portal antes do arranque do semestre letivo.
No final de cada semestre académico existem duas épocas de exame: a época normal e a época de
recurso. O acesso à época especial fica restrito aos estudantes finalistas (máximo, 4 UCs semestrais) ou
em regimes especiais.
Se reúnes condições de acesso a exame, a inscrição em época normal é automática e sem pagamento.
Para acesso à época de recurso, a inscrição prévia é obrigatória no Portal, até 24 horas antes. Se queres
aproveitar a época de recurso para fazer melhoria de classificação, deves inscrever-te obrigatoriamente
até 48 horas antes. As inscrições apenas se tornam efetivas/definitivas após pagamento.

Se te sentires em Stress
Todos os estudantes passam por uma fase em que se sentem ligeiramente desnorteados. É normal!
Se estás preocupado com os exames e em como lidar com a ansiedade, se estás desmotivado e queres
repensar o teu projeto vocacional, ou se tens necessidades adicionais de suporte, não desanimes. Tens
uma porta aberta para conversar com as Psicólogas de forma confidencial, marca uma visita ao ISEP-GO,
isep-go@isep.ipp.pt, edifício E, sala 145 A.
Esse espaço é teu, aparece!

Gere bem o teu tempo
O ensino superior é um bom momento da tua vida para explorares os teus interesses, experimentares
coisas diferentes, falhares e tentares novamente. Claro que deves ir às aulas, mas organiza-te para
complementares a tua formação com outras atividades do teu interesse: desporto, música, mobilidade
ou apoio à comunidade.
Atualmente, os empregadores procuram mais do que apenas boas notas, as competências transversais
são muitas apreciadas.

Tens a possibilidade de ser Trabalhador Estudante
Podes solicitar o estatuto de Trabalhador Estudante pelo Portal, página da Atividade letiva > Estatutos,
ou contacta a Divisão Académica do ISEP. O pedido dever ser submetido até final de outubro.
É uma opção com um enorme desafio pela frente!

Gostavas de viver uma experiência de mobilidade?
Basta teres vontade e aproveitar uma das oportunidades de mobilidade internacional que o ISEP coloca
à tua disposição. A candidatura para o ano seguinte deve ser tratada até dezembro do ano anterior.
Encontras a informação necessária no moodle, ou contacta o Gabinete de Relações Externas do ISEP.
Aproveita, o mundo não tem fronteiras!

A informação presente carece de consulta nos Regulamentos e os Serviços do ISEP

