
Programa de Mérito ISTA – 2016/17 

ISTA Top Talent 

Objetivo 

O reconhecimento de mérito académico de Estudantes na ISTA – ISCTE School of 

Technology and Architecture visa destacar e reconhecer o esforço e o empenho 

individual dos melhores alunos anualmente. Para além, de destacar e reconhecer a 

excelência destes estudantes, pretende-se também lançar novos desafios, abrir novos 

caminhos, motivando-os para a participação em atividades de promoção académica e 

científica, entre as quais se destacam: organização e participação em eventos 

associados à ISTA, tais como o Fórum da ISTA (FISTA), e a eventos globais do ISCTE-IUL, 

como a Academia ISCTE; atividades desenvolvidas pelos estudantes do IEEE Student 

Branch, do ACM Student Chapter e do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo (NAU). 

Oportunidades e benefícios 

Os estudantes que se sejam reconhecidos como ISTA Top Talent terão acesso a uma 

série benefícios, normalmente orientados para uma gestão de carreira que lhes 

permita aceder a melhores oportunidades.  

 Assessment e coaching profissional; 

 Participação em eventos especiais com empresas; 

 Possibilidade de receber prémios patrocinados por empresas; 

 Acesso privilegiado a atividades de promoção do ISCTE-IUL nas escolas 

secundárias; 

 Acesso privilegiado à informação sobre oportunidades de monitoria letiva; 

 Entrega de diploma em cerimónia pública. 

Normas de seleção 



O ISTA Top Talent é elaborado uma vez por ano, durante o mês de setembro, em 

função dos resultados obtidos no ano letivo anterior frequentado no ISCTE-IUL e, 

segundo secções que correspondem a cada um dos seguintes cursos: 

 Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (LIGE); 

 Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (LETI); 

 Licenciatura em Engenharia Informática (LEI); 

 Mestrado Integrado em Arquitetura (MIA); 

 Mestrado em Informática e Gestão (MIG); 

 Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (METI); 

 Mestrado em Engenharia Informática (MEI). 

Os resultados académicos dos estudantes a frequentar o primeiro ano do curso em 

que estão inscritos serão considerados no programa de reconhecimento de mérito do 

ano seguinte.  

No ISTA Top Talent figuram os estudantes que cumpram os seguintes critérios de 

elegibilidade: 

 Caso seja aluno de LIGE, LETI, LEI ou MIA, ter uma média igual ou superior a 

15.50 valores nas notas obtidas às Unidades Curriculares concluídas do seu 

curso (considera-se a média das notas arredondada às centésimas).  

 Caso seja aluno de MIG, METI ou MEI, ter uma média igual ou superior a 16.00 

valores nas notas obtidas às Unidades Curriculares concluídas do seu curso 

(considera-se a média das notas arredondada às centésimas). 

 Ter concluído um número de Unidades Curriculares que perfaçam pelo menos 

90% dos ECTS totais previstos no curso até ao final do ano curricular em que o 

aluno estava inscrito. 

 Não ter inscrições repetidas para o mesmo ano curricular. 

Apresentação dos resultados  

Os resultados são apresentados publicamente até ao final do mês de outubro. Nas 

listas publicadas constam todos os alunos que cumpram os critérios de elegibilidade 



definidos, organizados por curso e por ordem decrescente do valor da nota média 

obtida nas unidades curriculares concluídas. Após publicação das listas é dado um 

prazo para eventuais reclamações e para realização de rectificações. 

Serão publicados no site do ISCTE-IUL e notificados por email os estudantes 

selecionados de acordo com os critérios acima mencionados. 

ISTA Top Talent Event 

A realização do evento está prevista para o final do mês de novembro / início do mês 

de dezembro, e serão convidados os pais, professores e empresas para a entrega das 

distinções de mérito dos estudantes da ISTA. 

Para mais informações contactar: Marina Ventura (gcsa@iscte.pt) 

 

 

 


