
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Propina e condições de pagamento 

O valor total da propina do programa SWitCH é 2 850,00 euros. O pagamento deste valor deve 

ser efetuado integralmente antes da data de início do curso, de modo a completar a inscrição 

dos alunos selecionados. 

 

Aproveitamento e acesso a estágio 

Só após a aprovação a todas as unidades curriculares na fase letiva, os alunos poderão 

ingressar numa das empresas associadas da Porto Tech Hub para a fase de estágio. 

No caso dos alunos que não atinjam um aproveitamento a todas as unidades curriculares na 

fase letiva do curso, poderão repetir na íntegra esta mesma fase letiva, mediante o pagamento 

de uma propina de 2 850,00 euros.  

O curso funciona numa abordagem project-based learning (PBL) e com avaliação contínua das 

competências ao longo do semestre. Ainda assim, o ISEP disponibiliza uma época de recurso 

com provas adequadas às características específicas de cada unidade curricular, dando aos 

alunos uma última oportunidade de demonstrar que adquiriram as competências mínimas 

para passar à unidade. Cada uma destas provas não substitui na totalidade a avaliação durante 

o semestre à unidade curricular. 

 

Local da formação e corpo docente 

A fase letiva do curso (9 meses) é lecionada, na sua totalidade, nas instalações do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto (ISEP), em salas dedicadas exclusivamente ao SWitCH. O 

corpo docente é constituído por elementos deste Instituto. 

- Acessos no ISEP 

 Os alunos SWitCH são alunos do ISEP e terão acesso às instalações e serviços do ISEP 

(cantina, parque de estacionamento e outros) nas mesmas condições dos restantes alunos 

inscritos no Instituto. 

 

Materiais disponibilizados 

O ISEP e a Porto Tech Hub disponibilizam toda a bibliografia necessária, assim como materiais 

de estudo. Os alunos devem, no entanto, ter o seu próprio computador portátil, de modo a 

facilitar o trabalho em equipa no dia a dia em (os requisitos mínimos são processador Intel i5 

ou equivalente, 8 GB RAM, 256 GB em disco).  

 

Materiais de fotografia e vídeo 

Em certas situações (ambiente de aula, apresentações, entre outros), a Porto Tech Hub realiza 

registos fotográficos e/ ou de vídeo que podem ser utilizados para ajudar a promover o curso e 



as respetivas empresas e instituições associadas ao mesmo. Ao efetuar a sua candidatura ao 

curso, está a confirmar que teve conhecimento deste facto e não apresenta objeções à 

utilização da sua imagem e/ou voz em materiais de comunicação. No entanto, se por algum 

motivo tiver objeções a questões relacionadas com a sua imagem, por favor informe-nos. 

 

Idiomas do programa 

As aulas do programa SWitCH são, na quase totalidade, lecionadas em português, mas todos 

os materiais do curso são em língua inglesa. Também pode ser necessária capacidade de 

compreensão oral de inglês para qualquer formação/convidados extraordinários, cujas 

apresentações possam ser efetuadas neste idioma. 


