INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Neste manual encontrarás de forma resumida, informação que te será útil no teu percurso académico.

BEM VINDO AO IPCB!

SERVIÇOS ACADÉMICOS (SA)
Os Serviços Académicos executam serviços respeitantes aos alunos, nomeadamente, matrículas/inscrições e todo
o tipo de registos dos atos respeitantes à vida escolar dos alunos.
Sempre que necessites de esclarecimentos, pedido de certidões, enfim, qualquer ato de ordem administrativa, é
através deste Serviço que o deves fazer.
NOTA: Se contactares este serviço por e-mail, deves fornecer o teu nome, nº de aluno e curso.

PORTAL ACADÉMICO – NetP@
Tens ao teu dispor uma plataforma, na qual podes consultar toda a informação académica: Notas, pagamento de
propinas, inscrição em exames, atualização de contactos, pedido de estatutos, assim como efetuar a
matrícula/inscrição anual no curso.
http://academicos.ipcb.pt

MOODLE – SISTEMA e-LEARNING
Para acederes ao conteúdo pedagógico disponibilizado pelos docentes, das diferentes unidades curriculares,
disponibilizamos a plataforma de e-Learning Moodle.
http://moodle.ipcb.pt

|| E-mail: moodle@ipcb.pt

E-MAIL INSTITUCIONAL
Ao fazeres o teu registo no IPCB, defines um e-mail ( @ipcbcampus.pt). Este é o teu e-mail institucional! Toda a
informação académica será enviada para este e-mail (Moodle, avisos, etc), por isso deves ver diariamente esta conta.
Uma solução será, fazer o redireccionamento dos e-mails recebidos, para a tua conta de e-mail pessoal:
Consulta nesta página como fazer esse redirecionamento: http://sa.ipcb.pt/moodle/email
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DADOS DE ACESSO ÀS PLATAFORMAS
Quando fizeste o teu registo definiste uma password. Essa password dá acesso às plataformas, NetP@, Moodle e
E-mail.
O acesso ao Portal Académico, Moodle e conta de E-mail, é feito através do teu email institucional.

REGULAMENTOS
Ao longo do teu percurso académico terás a necessidade de consultar algumas das regras definidas nos vários
regulamentos do IPCB, dos quais destacamos:


Regulamento de Matrículas/Inscrições



Regulamento de Propinas



RIA e RIF (Regulamento Interno de Avaliação e Frequência)
https://www.ipcb.pt/sa/legislacao-e-regulamentos

LINKS ÚTEIS
Toma nota destes sites:


Página dos Serviços Académicos – Aqui tens acesso aos horários, calendário escolar, calendário de
exames, impressos, regulamentos, avisos, etc.
o



http://www.ipcb.pt/sa/serviços-académicos

Página de FAQ’s – Muitas das questões que podes ter no teu percurso académico, possivelmente estão
aqui referidas. É uma página que te aconselhamos a visitar!
o

http://www.ipcb.pt/sa/faq

CONTACTOS

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Av. Pedro Álvares Cabral n.º 12
6000-084 Castelo Branco

E-mail SA - ESACB: academicos.esa@ipcb.pt
E-mail SA - ESALD: academicos.esald@ipcb.pt
E-mail SA - ESART: academicos.esart@ipcb.pt
E-mail SA - ESECB: academicos.ese@ipcb.pt
E-mail SA - ESGIN: academicos.esg@ipcb.pt
E-mail SA - ESTCB: academicos.est@ipcb.pt
E-mail SA geral: academicos@ipcb.pt
Telf: 272 339 600
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS
MANHÃ
TARDE

09:30h às 12:00h
14:30h às 16:30h (6ªf. de tarde está encerrado)
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