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CHECK-IN ACADÉMICO ESDRM
Perguntas frequentes (FAQs)

Para ti, que acabas de ingressar na ESDRM e pretendes obter informações na área académica e sobre a vida
na ESDRM, reunimos neste documento algumas respostas às tuas possíveis dúvidas e outras ligações úteis.

Qualquer questão adicional não hesites em contatar a Coordenação do teu curso, os Serviços Académicos, ou
os responsáveis por cada área.
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A - Entrada na ESDRM e Serviços Académicos

Depois de colocado na ESDRM, qual o próximo passo?
Após colocação num dos cursos da ESDRM, via concurso nacional de acesso (DGES), concursos locais
(mudança de curso) ou concurso especiais (detentores de curso médio/superior, TeSP ou provas para
maiores de 23 anos), deves dirigir-te à ESDRM dentro dos prazos definidos pela DGES (concurso Nacional)
ou pelo IPSantarém - Instituto Politécnico de Santarém (mudança de curso ou concursos especiais) para
efetuares a tua matrícula.
No ato da matrícula ser-te-á atribuído um N.º de aluno, o qual será a tua identificação dentro da ESDRM.

Em que situações tenho de usar o meu número de aluno?
O teu N.º de aluno será necessário em 2 situações:


Criar/ativar o e-mail institucional – consulta as instruções em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F2088421697/Ativar

%20Correio%20Institucional.pdf
O mail institucional é o meio privilegiado de comunicação de todos os órgãos e serviços da ESDRM,
bem como dos docentes, pelo que deverás ativar o teu e-mail institucional.
Aconselhamos-te a reencaminhar correio institucional para o teu email/correio pessoal, para te
ajudar a gerir a informação de forma mais fácil. Encontras ajuda para fazer este redireccionamento em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/WEB_GESSI_DOCS.download_file?p_name=F2107625994/Ree
ncaminhar%20Correio%20Institucional.pdf


Registo na plataforma SIGARRA, para consulta do percurso académico e a conta corrente do aluno
(tesouraria).




Para isso deves aceder ao nosso site em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/si_main , no menu do teu lado esquerdo, no campo de
utilizador, coloca o teu N.º de aluno e na senha – Ips seguido do teu número de bilhete de
identidade ou cartão do cidadão, valida-te e clica na

.
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Percurso académico, este link encontra-se no menu do teu lado direito, lá podes acompanhar o
lançamento oficial das tuas notas.



Conta Corrente, este link encontra-se no menu, do teu lado direito, e lá podes consultar os
movimentos contabilísticos que estão associados à tua conta corrente, como por exemplo o
pagamento de propinas. Neste caso particular, no ato de matrícula escolhes um plano de pagamento
que, posteriormente na tua conta corrente, podes gerar referência multibanco (MB) para efetuares
o pagamento sem teres de te deslocares à tesouraria da ESDRM.

Quando é feito o pagamento das propinas?
O plano de pagamento de propinas é escolhido por ti no ato de matrícula, de acordo com regulamento do
IPSantarém em vigor, e podes efetuar o pagamento na totalidade no ato de matrícula, em 4 ou em 10
mensalidades.
No entanto deves consultar o Regulamento do Pagamento de Propinas do Instituto Politécnico de Santarém,
em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1424625810/Regulamento
Propinas.pdf
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Para um maior conforto, podes aceder à tua conta corrente e gerares referências MB para efetuares o
pagamento das diferentes mensalidades até ao dia 20 do respetivo mês. Caso optes por pagar diretamente
na tesouraria da ESDRM, a data limite é o dia 15 do respetivo mês.

Como posso submeter a minha candidatura à bolsa de estudo?
A candidatura a Bolsa de Estudo é feita nos Serviços de Ação Social do IPSantarém, devendo consultar toda
a informação em:
https://sisas.ipsantarem.pt/sas/si_main
Aí tens acesso às instruções para a candidatura em:
https://sisas.ipsantarem.pt/sas/web_gessi_docs.download_file?p_name=F51798557/Cand_bolsa_estudo_2017-2018.pdf.pdf

No entanto, se ingressaste na ESDRM via concurso nacional de acesso – DGES, possivelmente já fizeste uma
pré-candidatura à bolsa de estudo no site da DGES que, com a tua colocação, será transferida para os
Serviços de Ação Social (SAS) do IPSantarém. Pergunta nos SAS sobre a tua situação.

Existe residência de estudantes da ESDRM ou do IPSantarém em Rio Maior?
Não, em Rio Maior não existe uma residência de estudantes. No entanto, informa-te sobre as bolsas de
apoio ao alojamento, para saber se estás em condições de te candidatar. Na escola, e através da Associação
de Estudantes, também existe um dossier de informação sobre possibilidade e disponibilidade de
alojamento na cidade, informa-te.

Como posso submeter um pedido de creditação?
Se já és detentor de formação ou experiência profissional, podes pedir creditação da mesma. Os pedidos de
creditação apenas podem ser submetidos após matrícula na ESDRM.
Para instruir o teu processo, deverás dirigir-te aos SAC, até 30 dias seguidos após a data da tua matrícula.

Consulta o Regulamento de Creditação de Formações Académicas e de Experiência Profissional do IPS em
vigor na ESDRM/IPSantarém, em:
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https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F810601956/Regulamento_
Creditacao_de_Formacoes_Academicas_e_de_Experiencia_Profissional_IPS.pdf

Como estudante da ESDRM posso requerer algum estatuto especial?
Sim, podes, desde que reúnas as condições específicas de cada situação especial que te permita usufruir do
respetivo estatuto. Deves consultar a legislação específica que regula cada um dos casos. Para instruir o teu
processo, deverás dirigir-te aos SAC, durante as 2 primeiras semanas de cada semestre.

Como decorre o processo de avaliação na ESDRM?
Podes consultar o programa de cada unidade curricular nas suas versões condensadas disponíveis no site da
ESDRM, no separador do plano de estudos de cada curso, e deves consultar os programas detalhados que te
disponibilizam os professores de cada unidade curricular.

Se és aluno de uma das licenciaturas da ESDRM, deves orientar-te pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos e Competências em vigor na ESDRM, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F269267285/Regulamento%
20de%20Avaliacao%20de%20Conhecimentos%20e%20Competencias.pdf

Caso frequentes um dos cursos TeSP, o regulamento que está em vigor no IPSantarém é o Regulamento de
Frequência e Avaliação dos TeSP do IPSantarém, disponível em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F133862501/Regulamento%
20de%20Frequencia%20e%20Avaliacao%20dos%20TeSP%20do%20IPS.pdf

A minha inscrição na ESDRM pode prescrever?
Sim, na ESDRM existe prescrição do direito à inscrição, de acordo com o número de inscrições, retenções e
unidades de créditos ECTS aprovados.
Consulta o Regulamento de Prescrição do Direito à Inscrição do IPSantarém, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F850593588/Regulamento_
de_Prescricao_do_Direito_a_Inscricao_IPS.pdf
e a respetiva tabela em:
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https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F416489026/prescricoes%2
0retificacao%20regulamento.pdf

Nos planos de estudos da ESDRM há UCs com precedências?
Sim, na ESDRM existem unidades curriculares precedentes, às quais tens de estar aprovado para te
inscreveres na UC seguinte.
Se és estudante de uma das licenciaturas da ESDRM, consulta o Regulamento de Precedência e Transição de
Ano em vigor na ESDRM, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1199012653/Regulamento
%20Precedencia%20Transicao%20Ano_Aprovado%20CP%20e%20CTC%20-%2017.03.2017.pdf

No caso dos estudantes do curso TeSP, a informação sobre a transição de ano e precedências, constam do
Regulamento de Funcionamento dos Cursos TeSP (em link anterior, neste documento).

Posso adquirir unidades curriculares isoladas na ESDRM?
Sim, podes. Isto é, para além das obrigatórias do teu plano de estudos podes adquirir outras unidades
curriculares de outros planos de estudos.

Consulta o Regulamento de Candidatura e Frequência de Unidades Curriculares Isoladas e de Estudantes em
Regime de Tempo Parcial em vigor no IPSantarém, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1825405079/Regulamento
%20557-2016.pdf

Consulta também os editais, referentes a cada um destes processos, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1368149336/Edital%20n.12017%20Unidades%20Curr.%20Isoladas.pdf
E
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F852633775/Edital%20n.%202_2017%20CicloEstudos%20TPARCIAL.pdf
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Para adquirires unidades curriculares isoladas, deverás dirigir-te aos SAC, durante as 2 primeiras semanas de
cada semestre.

Agora que sou aluno da ESDRM, vou ter um cartão de estudante?
Sim, no ato da matrícula irás tratar de todos os procedimentos para ser emitido um cartão de estudante.
Informa-te a que serviços poderás aceder com ele.
O Cartão de estudante é emitido em parceria com a CGD, no entanto não é obrigatório abrires conta na
CGD, o cartão pode ser não bancário (sem funcionalidade de MB, apenas com a funcionalidade de te
identificar como aluno de ensino superior e te permitir marcar refeições no refeitório da ESDRM).
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B - Funcionamento

Quando iniciam e terminam os períodos de aulas, as paragens letivas e decorrem as épocas de
exames na ESDRM?
O Calendário escolar da ESDRM, para o ano letivo de 2017/2018, está disponível online em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1634420546/Despacho%20n.%208_2017%20Calendario%20AL%2017_18.pdf

Que horário vai ter o meu curso/turma?
A atividade letiva normal dos cursos TeSP e Licenciaturas decorre entre as 8:30h e as 18:30h, de 2ª a 6ª
feira, com exceção da 4ª e 6ª feira, que decorrerá entre as 8:30h e as 12:30h (preferencialmente à 4ª feira).
O período de 4ª e 6ª feira entre as 14:30h e as 18:00h é reservado prioritariamente para a realização de
reuniões da Assembleia de Escola, Conselho Técnico-Científico, Conselho Pedagógico, bem como, outros
órgãos ou unidades/gabinetes funcionais, e/ou atividades da Associação de Estudantes e Núcleos ou
Atividades Desportivas da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), devendo existir
articulação no agendamento de reuniões pelos respetivos responsáveis, junto do secretariado dos órgãos de
gestão. A atividade letiva normal dos cursos de Mestrado decorre de acordo com estipulado nos respetivos
editais.

Existe alguma plataforma de apoio ao ensino que me permite aceder aos conteúdos das
unidades curriculares, à distância?
Sim. Existe o moodle da ESDRM, onde está a informação detalhada sobre os programas, as avaliações, os
conteúdos e outras informações importantes de cada unidade curricular. Deves aceder à plataforma,
efetuando o registo. Para o fazer, consulta os procedimentos em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F258069432/Moodle.pdf

Não te esqueças que tendo mais uma conta de email, ser útil reencaminhar os mails deste, para o teu mail
pessoal. Se quiseres saber como o fazer, deves seguir os passos detalhados que estão em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/WEB_GESSI_DOCS.download_file?p_name=F2107625994/Reencamin
har%20Correio%20Institucional.pdf
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Posso aceder à rede wireless da ESDRM?
Sim, consulta em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1002429878/Rede%20Wir
eless%20Windows%207.pdf
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C - A organização

Como é constituída a ESDRM?
A ESDRM é dirigida por um Diretor (Professor Doutor João Moutão) coadjuvado por um Subdiretor
(Professor Doutor Luís Cid) e uma Secretária (Mestre Marina Lemos), e possui a seguinte organização
interna:
a) Órgãos;
b) Coordenadores dos Cursos;
c) Laboratório de Investigação em Desporto;
d) Gabinetes funcionais;
e) Direção de Serviços de Administração.
São órgãos da ESDRM:
a) A Assembleia da Escola;
b) O Diretor (coadjuvado por Subdiretor e Secretário);
c) O Conselho Técnico-Científico;
d) O Conselho Pedagógico;
e) O Conselho Consultivo de Administração.

Em que órgãos da ESDRM, têm os estudantes representação?
Os estudantes têm representação no Conselho Pedagógico e na Assembleia de Escola. Podes consultar no
sítio da ESDRM informação sobre os representantes dos estudantes, nestes dois órgãos da ESDRM.

Onde poderei consultar informação relacionada com o Conselho Pedagógico?
Para além do sítio da ESDRM, em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?p_pagina=1344531

Podes aceder, depois de registado na plataforma Moodle, no separador do Conselho Pedagógico.
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Como posso fazer chegar algum comentário ou sugestão ao Conselho Pedagógico?
Poderás contactar diretamente um dos representantes do teu curso, ou em alternativa, poderás utilizar a
Caixa de Sugestões do Conselho Pedagógico, identificando-te ou fazendo-o de forma anónima (se o
entenderes), solicitar, ou não, ser contactado, através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1t_wYSCV8KgkxekkUhwKo1TeBCIF2CQZbgvYR0MutXNU/viewform?edit_r
equested=true

De que gabinetes e serviços dispõe a ESDRM, e o que fazem?
A ESDRM dispõe dos Gabinetes Funcionais:
a) Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) – tem as competências de apoiar a avaliação da qualidade do
desempenho da instituição;
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351618

b) Gabinete de Mobilidade Internacional (GMI) – pode ajudar-te caso queiras estudar no estrangeiro.
Consulta mais informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351158

c) Gabinete de Empreendedorismo e Inovação no Desporto (GEID)

d) Gabinete de Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho do Desporto (GAIMTD) – Informações em
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351162

e) Gabinete de Apoio Psicológico (GAP) – Pode ajudar-te pois presta serviços de avaliação e apoio
psicológico

e

psicopedadógico.

Mais

informações

em:

https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1350898

f) Gabinete de Formação Contínua (GFC) – Responsável pela organização de cursos breves de formação.
Consulta:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351218
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g) Gabinete de Imagem e Comunicação – Responsável pela divulgação da ESDRM. Neste gabinete poderás
adquirir o teu kit camisola e saco da ESDRM. Informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351578

h) Gabinete de Estilos de Vida Saudáveis – Este gabinete pretende ser um espaço de trabalho e reflexão
entre docentes e estudantes no sentido de desenvolver ações que contribuam substancialmente para o
desenvolvimento do conceito de Escola Promotora de Estilos de Vida Saudáveis. Informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351778

i) Gabinete de Observação e Análise de Jogo – É um espaço de espaço de trabalho e reflexão entre docentes
e estudantes no sentido de desenvolver ações de apoio técnico na área da observação e análise do jogo nos
jogos desportivos coletivos. Informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1351779

Sobre todos os serviços da ESDRM, que abaixo indicamos, podes encontrar informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1347309
Serviços Académicos; Serviços Administrativos; Serviço de Recursos Humanos; Serviço de Contabilidade e
Património, Inventário e Tesouraria; Serviço de Relações Externas e Marketing; Serviço de informática;
Gabinete de Informação e Documentação (Biblioteca); Serviços de Apoio Logístico; Secretariado dos Órgãos
de Gestão; Serviços de Expediente; Serviços Auxiliares, de Manutenção e de Segurança.

Sobre a Biblioteca da ESDRM, encontra informação em:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?P_pagina=1344685

Existe uma Associação de Estudantes da ESDRM? E Núcleos de Estudantes por curso? E Tunas?
Sim, sim e sim!
Encontra informação sobre a Associação de Estudantes, no seguinte link:
https://www.facebook.com/ae.esdrm

Sobre as Tunas feminina e masculina da ESDRM:
https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?p_pagina=1351198
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https://siesdrm.ipsantarem.pt/esdrm/web_base.gera_pagina?p_pagina=1351178

A ESDRM tem equipas que participem em competições e que eu possa integrar?
Sim, existem diversas modalidades que participam nos campeonatos universitários através do Gabinete de
Desporto e podes ainda participar em competições federadas através da Associação Académica Desportiva
de Rio Maior (AADRM).
Contacto para informação sobre as equipas universitárias – Professor responsável Carlos Silva
(csilva@esdrm.ipsantarem.pt)
Contacto para informação sobre a AADRM - https://www.facebook.com/academicarm

Rio Maior, 14 de setembro de 2017
A Presidente do Conselho Pedagógico,

(Professor Doutora Teresa Bento)
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