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Informa-se que a consulta de notas e inscrição em exame em Académicos Online apenas estará disponível 

em caso de situação de tesouraria regularizada. 

 

1. Como requer a inscrição: 

Através do serviço académicos online https://netpa.ipportalegre.pt/netpa/page, na data definida no calendário 

escolar para cada uma das épocas. 

 

Datas de inscrição e avaliação para os cursos abaixo:  

CTSP – Gestão de Vendas e Marketing 

 Época Normal 

Inscrição 29.jun.2018 

Avaliações De 2.jul.2018 a 6.jul.2018 

 

CTSP – Manutenção Eletromecânica 

 Época Normal Época de Recurso Época Especial 

Inscrição 25.jul.2018 1.set.2018 12.set.2018 

Avaliações De 26.jul.2018 a 31.jul.2018 De 3.set.2018 a 10.set.2018 De 14.set.2018 a 21.set.2018 

 

2. Inscrever a Exames 

Deve selecionar a época de avaliação 

Época Normal – inscrição ESTG e a disciplina tendo em atenção o Semestre, em que se pretende inscrever e 

seguidamente gravar, esta época é gratuita. 

Época Recurso ESTG 

Época Especial ESTG, podem requerer inscrição nos exames na época especial os alunos: 

a) A que faltem até 4 unidades curriculares para conclusão do curso; 

b) Os alunos abrangidos por regimes especiais nos termos e limites fixados no regulamento de exames da 

ESTG; 

 

3. Pagamento - As inscrições em exames, por unidade curricular, carecem do pagamento de emolumentos, 

conforme se descrimina: 

1. Época de recurso no prazo definido - 6,00€; além do prazo, até ao limite de 48horas antes da realização 

da prova - 24,00€; 

2. Época especial no prazo definido- 15,00 além do prazo, até ao limite de 48horas antes da realização da 

prova - 60,00€; 

https://netpa.ipportalegre.pt/netpa/page
https://www.estgp.pt/media/filer_public/6d/49/6d490396-fa78-417a-be3c-e3fd3d838b19/calendario_escolar_2017-18.pdf
https://www.estgp.pt/media/filer_public/6d/49/6d490396-fa78-417a-be3c-e3fd3d838b19/calendario_escolar_2017-18.pdf
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3. Melhoria de nota – 25 € a recuperar, se melhorar, mediante a entrega do recibo. 

Os alunos bolseiros beneficiam de redução de 50%, exceto nas coimas.  

– Após a inscrição dos exames nas épocas de recurso, especial e melhoria ser validada pelos serviços, podem 

então efetuar o pagamento de várias formas: 

1. Por vale postal ou cheque endereçado ao IPP; 

2. De forma presencial, na tesouraria dos serviços centrais no IPP; 

3. Por transferência bancária, através do NIB: 078101120000000440451. 

Se optar por transferência bancária, sempre que possível o movimento deve identificar a que se destina e o 

nome do aluno, e não em nome de terceiros, enviar via email o comprovativo de transferência. 

Em caso de falta ao exame o emolumento de inscrição no exame fica associado ao aluno, tendo 

obrigatoriamente que proceder ao pagamento. 

 

4. Exame de Melhoria 

O aluno que pretenda fazer inscrição para melhorias de disciplinas, ou sempre que ocorram outras situações 

não previstas on‐line deverá entregar na secretaria da ESTG, o formulário para o efeito, 

http://legado.ipportalegre.pt/formularios/novos/boletimInscExame_data.php, de forma presencial, por email ou via 

CTT.  

 

5. Exame 

Os alunos inscritos para a época de exame deverão comparecer na sala marcada para o exame até 15 minutos 

antes do início do mesmo: 9:15h, 14:15h, 17:45h, para garantir o início efetivo da realização da prova na hora 

marcada. 

Em caso de dúvidas ou mais informações pode contactar: Tel: +351 245 300 200, ou e‐mail: 

s.alunos.estg@ipportalegre.pt 

 

http://legado.ipportalegre.pt/formularios/novos/boletimInscExame_data.php
mailto:s.alunos.estg@ipportalegre.pt

