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Candidaturas à atribuição de Bolsas de Estudo da DGES
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Os Serviços Académicos e as Candidaturas a Bolsa de Estudo
Os Serviços Académicos (SA) do ISEC Lisboa participam ativamente no processo de candidatura à
atribuição de Bolsas de Estudo. A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária anual para
comparticipação nos encargos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio
profissional de caráter obrigatório, atribuída pelo Estado, a fundo perdido, sempre que o agregado
familiar em que o estudante se integra não disponha de um nível mínimo adequado de recursos
financeiros. Nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino

Superior, os SA no início do ano letivo realizam o pré-registo no Suporte Informático ao Concurso de
Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior (SICABE) dos alunos que se queiram candidatar.
Com esse pré-registo é disponibilizado ao estudante o acesso á plataforma digital onde irá realizar
todos os procedimentos necessários à sua candidatura. Nomeadamente, a inserção dos dados do
agregado familiar necessários para a análise subsequente. É ainda nesta plataforma que o estudante
irá submeter os documentos comprovativos das diversas situações económicas e sociais características
do seu agregado familiar. Todos os estudantes têm ao seu dispor o apoio e suporte dos SA tanto para

o esclarecimento de dúvidas relativas aos conteúdos, como para o apoio informático necessário como
a digitalização e upload de documentos. Os SA são ainda essenciais na introdução da informação
académica via digital, através do SICABE, para cada umas das candidaturas em cada ano letivo. Esta
informação académica é fundamental para o deferimento ou não do direito a esta prestação
pecuniária, nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior.

RELATÓRIO SÍNTESE
Monitorização da Atribuição de Bolsas de Estudo

2019
2020

Número de Bolsas de Estudo Atribuídas por Curso

Bolsas Atribuídas por Curso
Mestrado em Riscos e Proteção Civil
CTeSP em Reparação e Manutenção de Aeronaves
CTeSP em Produção Gráfica e Digital
Licenciatura em Ótica e Optometria
CTeSP em Marketing Digital
CTeSP em Intervenção Social e Comunitária
CTeSP em Gestão Hoteleira
Licenciatura em Gestão Hoteleira
CTeSP em Gestão Financeira e Contabilidade
Mestrado em Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
Licenciatura em Gestão Aeronáutica
Licenciatura em Engenharia de Segurança do Trabalho
Licenciatura em Engenharia da Construção e da Reabilitação
Licenciatura em Energias Renováveis e Ambiente
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo…
Mestrado em Educação Pré-Escolar
Licenciatura em Educação Básica
Licenciatura em Design e Produção Gráfica
CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia
CTeSP em Comunicação e Marketing
Mestrado em Ciências da Educação
Licenciatura em Ciências Aeronáuticas
CTeSP em Apoio à Infância
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Dados para a Informação Académica
Os Serviços Académicos (SA) do ISEC Lisboa enviam durante todo o ano e sempre que necessário a
informação académica para a análise das candidaturas à atribuição de bolsas de estudo, constituída
pelos seguintes dados: Curso ou ciclo de estudos em que o estudante se encontra inscrito;
confirmação da inscrição do estudante no ano letivo em causa; data de inscrição; propina anual a
pagar; número de meses; mês de início do ano letivo; se o estudante é titular de uma CTeSP, de uma
licenciatura, de um mestrado ou de um doutoramento; o regime de frequência, o número de anos
normal do curso; o número de inscrições do aluno; o número de ECTS em que o aluno se encontra
inscrito; o número de ECTS em que o estudante aprovou no ano anterior, o número de ECTS que lhe
faltam para terminar o curso e a forma de ingresso.
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Número de Bolsas de Estudo Atribuídas Tipo de Curso ou Ciclo de Estudo

Por Tipo de Curso ou Ciclo de Estudos
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1 506,77€
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