
As principais atividades do NAPE podem ser englobadas em duas áreas específicas de atuação: 

•	 Acolhimento,	Integração	e	Acompanhamento, em particular dos novos alunos do 1.º ano, alunos estran-
geiros, entre outros alunos ingressados pela primeira vez no Téc nico (através da implementação do Pro-
grama de Mentorado). Descentralizado da secretaria do Núcleo de Graduação, o NAPE tem uma parti-
cipação ativa no processo de matrículas e inscrições dos novos alunos do 1.º ano, co locados através do 
concurso nacional de acesso ao ensino superior (CNAES), prestando-lhes todo o apoio e acompanhamento 
necessário aos seus primeiros passos no Técnico. Este atendimento per sonalizado é realizado pelos Guias 
e Mentores do NAPE, estudantes de diferentes cursos e de anos mais avançados.

•	 Divulgação/Ingresso,	 através da organização de visitas de estudo ao Técnico e de deslocações a es
tabelecimentos de ensino secundário, orientadas para candidatos ao ensino superior, bem como da parti
cipação em feiras e mostras de C&T e divulgação de ensino e formação.

Para os alunos que ingressam no Técnico pela 1.ª vez no ano letivo de 2013/2014, designadamente novos 
estudantes colocados através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), o NAPE des-
taca as seguintes informações úteis: 

	Ação	Social	- Candidaturas a bolsas de estudo (e alojamento)
Prazos:

a)	Até	30	de	setembro	de	2013;

b) Nos 20 dias úteis subsequentes à matrícula/inscrição quando esta ocorra após 30 de setembro 
de 2013;

c) A candidatura pode ainda ser submetida entre 1 de outubro de 2013 e 31 de maio de 2014, sendo que, nesse 
caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir é proporcional ao valor calculado para um ano, considerando o perío
do que medeia entre o mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.

Deverá aceder ao site da Direção Geral do Ensino Superior – Ministério da Educação e Ciência:

  http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/EnsinoSuperiorPublico/CandidaturasOnline/

O Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Supe rior consta do Despacho 
n.º 8442A/2012, publicado em Diário da República [DR 2.ª série – n.º 120 – 22 de junho de 2012 (Parte C)].
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1 O NAPE integra a Área de Comunicação e Imagem que, compreendendo também o GCRP e o NGMCC, depende do membro do 

Conselho de Gestão para a Comunicação e Imagem do IST (prof.ª Palmira F. Silva).

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/EnsinoSuperiorPublico/CandidaturasOnline/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/EnsinoSuperiorPublico/PrazodeCandidatura


	Residências	de	Estudantes	do	IST	- Candidaturas 
a) O Técnico dispõe de duas Residências próprias (exclusivamente para os seus estudantes, à parte das uni
dades de alojamento geridas pelos serviços de ação social):

•	 Residência	de	Estudantes	Engenheiro	Duarte	Pacheco (no Parque das Nações):  na.ist.utl.pt/rdp

•	 Residência	de	Estudantes	Professor	Ramôa	Ribeiro (no campus do IST Taguspark): 
 na.ist.utl.pt/residencia-prof-ramoa-ribeiro

b) Prazo	de	Candidatura	(novos	alunos	do	1.º	ano	em	2013/2014): igual ao prazo de matrículas e inscri
ções, i.e. para os alunos colocados através da 1.ª fase do CNAES será de 9	a	13	de	setembro	de	2013.

c) As candidaturas devem ser submetidas no ato da matrícula e inscrição aquando da utilização obrigatória 
de um computador (nesta fase surgirá uma pergunta, de resposta sim/não, sobre o seu interesse em se 
candidatar a uma das Residências do Técnico, ou a ambas).

•	 Os candidatos à Residência	Duarte	Pacheco deverão ser alunos deslocados (alunos cuja morada perma-
nente esteja a uma distância superior a uma hora das instalações do IST na Alameda ou no Taguspark, 
conforme o local onde é ministrado o curso em que se inscrevem).

•	 Os candidatos à nova Residência	Ramôa	Ribeiro poderão ser quaisquer alunos do IST, desde que devi-
damente inscritos em 2013/2014, com preferência para os alunos matriculados/inscritos num curso a 
funcionar no campus Taguspark.

d) Os resultados da seriação de todos os candidatos, inscritos entre 9 e 13 de setembro, são divulgados no 
site do Núcleo de Alojamentos (  http://da.ist.utl.pt), ao início da noite do dia 13 de setembro de 2013. 

	Estudantes	com	Necessidades	Educativas	Especiais 
Os pedidos do estatuto de Estudante com Necessidades Educativas Especiais deverão ser apresentados no 
início de cada ano letivo (logo após o período de matrículas e inscrições) junto da secretaria do Núcleo de 
Graduação (Direção Académica). 

Mais informações em:   nape.ist.utl.pt/anee	ou	  http://da.ist.utl.pt

Para esclarecimentos adicionais, poderá contatar diretamente com:  
Natália Rocha, email: 	natalia.rocha@ist.utl.pt.

	Mentorado
O Programa de Mentorado é implementado com o apoio de alunos de anos mais avançados (Mentores) que, 
com as suas experiências e vivências académicas, acompanham os novos alunos do 1.º ano (mento randos) 
essencialmente durante o seu primeiro ano de permanência no Técnico, com vista a:

•	 Facilitar a integração social dos novos alunos ao minorar as dificuldades de adaptação, na transição 
para o Ensino Superior;

•	 Apoiar e integrar alunos deslocados, oriundos de outros pontos do país e do estrangeiro;

•	 Contribuir para o seu bom desempenho escolar.

Mais informações em: 	nape.ist.utl.pt/mentorado

Para esclarecimentos adicionais, o contacto preferencial é Filipe Melo: 
	mentorado-alameda@nape.ist.utl.pt
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Mesa “NAPE” na Receção do Pavilhão Central (exceto em agosto)

Horário	de	Atendimento	(dias	úteis):	das 9h00 às 17h00 (exceto em agosto)
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