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Este manual irá permitir auxilia-lo no processo de inscrição às Unidades Curriculares.

Inscrições on-line
Ao entrar no portal com as suas credenciais, deverá selecionar a opção “faça a sua
matrícula/inscrição”

O processo de inscrição online inicia-se com a pré-inscrição, e, será dada a
possibilidade de selecionar o regime de estudo a que se pretende inscrever e serão
geradas as propinas de acordo com o regime selecionado. A inscrição só estará
disponível após o devido pagamento da 1ª prestação de propinas e taxa de inscrição,
caso contrário não conseguirá prosseguir.
Para ter acesso a esta pré-inscrição, terá que clicar em “realizar prématrícula/inscrição”.
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Para continuar com o processo terá que aceitar os termos e condições, aconselhamos
que leia esta informação com muita atenção.

No passo seguinte deverá verificar se os seus dados fiscais estão corretamente
carregados, pois caso contrário, poderá ter implicações com as faturas que serão
geradas.

3

Para efetuar o pagamento da taxa de inscrição e respetiva propina deverá efetuar os
seguintes passos:
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Depois de efetuar os pagamentos poderá prosseguir para o processo de inscrição às
unidades curriculares
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Ler Termos e Condições de Utilização

*Aceito os Termos e Condições de Utilização

Continuar

1. Pré-Requisitos

(Aqui tem de preencher todos os Formulários que lhe são apresentados)

“Tem de preencher o Boletim de Matrícula – Dados Pessoais”
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Gravar antes de Fechar a Janela!

2. Histórico do Aluno
(confirme se os dados que o sistema lhe atribuiu estão correctos)

Continuar
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3. Inscrições a Disciplinas







As Disciplinas do seu Curso aparecem listadas em cada um dos períodos
que lhes correspondem.
Todas as Disciplinas são Obrigatórias, excepto as que aparecem sob a
designação de “Opção”
“Opção”. Quando escolher as Disciplinas de Opção que pretende
frequentar, tenha em atenção o número de ECTS que tem de completar.
Não o desrespeite, por excesso ou defeito, pois o sistema bloqueará
automaticamente a sua inscrição
Quando se tiver inscrito a todas as Disciplinas, em todos os períodos,
seleccione

Nota: Se não surgirem disciplinas no período anual, deverá clicar na opção
“seguinte” para prosseguir com a sua matrícula.

Caso não tenha seleccionado Unidades Curriculares num determinado período a
aplicação irá mostrar uma mensagem de aviso. Se o seu curso não tiver Unidades
Curriculares que funcionem no período indicado, então deverá clicar na opção “sim”,
caso contrário, deverá clicar na opção “não” e corrigir a sua inscrição.

Nota: A figura acima é um mero exemplo que pode não corresponder ao seu caso
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Seguinte

Verifique a listagem de disciplinas a que se inscreveu, se todas estão de acordo com a
sua escolha e se se inscreveu para todos os períodos de duração:
A = Anual
S1 = 1º Semestre
S2 = 2º Semestre




Se pretende alterar algum dado seleccione
Modificar Inscrição
Se pretende confirmar a sua inscrição seleccione
Confirmar

Escolha das turmas
Deverá selecionar as turmas que pretende frequentar, clicando para tal, em cima da
turma associada á disciplina.
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Após escolher todas as turmas pretendidas, deverá clicar em seguinte para concluir a sua
inscrição.
4. Inscrição Concluída



Imprimir Comprovativo

Encontra-se inscrito.

