Procedimentos para Matrícula Online
2019/20
Bem-vindo!
Leia atentamente as instruções, para que possa realizar com
sucesso a sua matrícula na Universidade do Algarve.
Não avance para o passo seguinte sem se certificar que executou as
operações ou cumpriu as indicações dos passos anteriores.
Atenção: Antes de iniciar a matrícula deverá efetuar o pagamento,
através de referência Multibanco, do seguro escolar, inscrição e 1ª
prestação da propina, cuja informação encontrará quando chegar ao
Passo 9. Aos candidatos a bolsa de estudo aos serviços de ação social é
concedido o adiamento do prazo de pagamento da primeira prestação
da propina, mediante a apresentação de comprovativo da candidatura à
bolsa no ato da matrícula e da inscrição. Após realizar a sua préinscrição até ao Passo 9 deverá enviar o comprovativo de candidatura à
Bolsa para acadnat@ualg.pt).
O tempo entre o pagamento efetuado e o desbloqueio do sistema
poderá demorar até 24h, desde que o pagamento tenha sido efetuado
até às 20h00.
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Para iniciar a sua matrícula, deverá ter em formato digital os seguintes
documentos:
-

Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (frente e verso),
caso autorize a Instituição a ficar com cópia;
Cartão de Contribuinte (caso o documento de identificação não
seja o Cartão de Cidadão);
Título de residência ou passaporte com visto de estudo (caso
seja estrangeiro e não tenha nacionalidade de um Estado Membro
da União Europeia);
Folha de rosto do Boletim de Saúde e página com a vacina
antitetânica
Foto tipo passe (formato .jpg).

Caso reúna condições para beneficiar de algum dos estatutos especiais
abaixo indicados e pretenda requerer logo no momento da inscrição,
deverá efetuar upload dos seguintes documentos:
-

-

Estatuto trabalhador-estudante – Declaração de entidade
patronal/serviço público, assinado por gerente/chefia, carimbado
e com indicação do início e fim da vigência do contrato, horário e
categoria profissional.
Estatuto estudante Bombeiro – Documento que comprove a
atividade, com indicação dos anos de serviço efetivo, assinado
pelo comandante da corporação.
Estudante Militar – Declaração comprovativa do regime de
prestação militar.
Dirigente Associativo Jovem – Certidão da tomada de posse nos
órgãos sociais da associação de jovens e declaração do IPDJ que
confirme a inscrição na RNAJ.

Se pretende requerer o Estatuto de Estudante com Necessidades
Educativas Especiais deverá aceder a
https://www.ualg.pt/pt/content/estudante-com-necessidadeseducativas-especiais e apresentar relatórios médicos ou outros
comprovativos da situação de doença ou incapacidade.

Linha de Apoio:
Para qualquer dúvida ou esclarecimento pode ligar para a linha de apoio
às matrículas da Universidade do Algarve: +351 289 244 455 (de 9 a
13 de setembro, das 9h30-13h00 e das 14h00- 17h00).
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PASSO 1. OBTER O NÚMERO DE ALUNO E CÓDIGO DO CURSO
Caso seja aluno/ex-aluno da Universidade do Algarve já possui um
Número de Aluno e uma password: pode avançar para o PASSO 2.
Caso nunca tenha sido aluno da Universidade do Algarve é necessário
ter na sua posse o Número de Aluno e o Código do Curso
Para obter o Número de Aluno e o Código do Curso existem duas
formas:
-

Consultar o SMS/MAIL enviado pela Universidade do Algarve

-

Consultar o formulário de pesquisa de Códigos existente na
página da Universidade do Algarve

ou

O SMS/MAIL foi enviado para o contacto telefónico/email fornecido na
candidatura.
O formulário está disponível no seguinte endereço:
https://www.ualg.pt/obtercodigos

Caso não seja encontrado: certifique-se de que não está a utilizar os 4
dígitos adicionais do Cartão de Cidadão ou o dígito adicional do Bilhete
de Identidade. Para outros tipos de documentos de identificação deve
ser utilizado o número interno que a DGES atribuiu, normalmente
iniciado com o número “2”.
Caso seja encontrado um registo válido: o sistema mostrará, logo
abaixo da caixa de pesquisa, os valores referentes ao Número de Aluno
e ao Código do Curso. Pode avançar para o PASSO 2.
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PASSO 2. ACEDER AO PORTAL ACADÉMICO
A inscrição irá ser realizada no netP@ - Portal de serviços académicos:
https://academico.ualg.pt
Após abrir a página que consta no endereço acima identificado, pode
avançar para o PASSO 3.

PASSO 3. EFETUAR O AUTO-REGISTO NO PORTAL ACADÉMICO
Caso seja aluno/ex-aluno da Universidade do Algarve já possui
credencial de utilizador válida na UAlg (login/password) e deverá utilizar
a mesma para se autenticar no Portal. Pode avançar para o PASSO 4.
Caso nunca tenha sido aluno da Universidade do Algarve, deverá
seguir a opção Entrar/Registar localizada no canto superior direito do
seu navegador de internet, por forma a criar uma credencial válida.
Ao carregar na opção referida, irá abrir uma pequena janela com o título
“Autenticação”, onde deverá carregar no botão “Registar”, por forma a
entrar na área de registo.
Verifique seguidamente a ilustração dos passos a seguir:
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Pequena janela com o título “Autenticação”.

Carregar no botão Registar, para aceder à área de registo de novo
utilizador do Portal Académico.

NOTA: Na próxima instrução será necessário o Número de Aluno e o
Código do Curso entretanto obtidos nos Passos anteriores.

Escolher o perfil de aluno, preencher as caixas com o Número de Aluno
da UAlg (na caixa denomina-se Código Aluno) e pesquisar pelo Código
do Curso.
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Ao carregar na palavra “Código Curso” abrirá a seguinte janela para
pesquisar o curso e deverá carregar em cima do nome respetivo para
fechar e voltar ao ecrã indicado acima.

Carregar em Seguinte, na janela com o título Auto-Registo (início da
página).
Na próxima janela deverá responder às perguntas colocadas pelo
sistema, para validação de dados pessoais e confirmação das
informações.
Por motivos de segurança poderão aparecer questões aleatórias, pelo
que as apresentadas na próxima janela são meramente
exemplificativas.
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Carregar em Seguinte

NOTA: Se não aparecer o ecrã anterior, significa que já possui um
registo. Nesse caso, deverá carregar na opção Esqueceu a palavrachave (ver página anterior) e seguir as instruções para a recuperação,
via e-mail pessoal, da sua credencial de acesso.
Depois de recuperar a credencial pode avançar para o PASSO 4.

Caso tenha validado os dados corretamente, é devolvido o Utilizador
(login) e a Palavra chave (password) para se autenticar no portal e
prosseguir com a matrícula online:
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NOTA: Guarde em local seguro a credencial de acesso. Com ela irá
aceder a todos os serviços informáticos disponibilizados na
Universidade do Algarve.
Pode avançar para o PASSO 4.
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PASSO 4. EFETUAR A AUTENTICAÇÃO NO PORTAL ACADÉMICO
Se, entretanto, fechou a página do Portal Académico deverá voltar a
abrir:
https://academico.ualg.pt
A identificação de utilizador ou credencial é composta por dois
elementos:



Utilizador (ou login), do tipo: aN, onde N é o número de aluno na
UAlg
Palavra chave (ou password): uma sequência de caracteres

NOTA: Se não se recordar das credenciais, deverá carregar na opção
Esqueceu a palavra-chave (ver ecrã anterior) e seguir as instruções
para a recuperação, via e-mail pessoal, da sua credencial de acesso.
Depois de recuperar a credencial, pode avançar para o PASSO 4 e
voltar a tentar entrar no sistema na janela acima.
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PASSO 5. VALIDAR CONSENTIMENTOS
Caso seja a primeira vez que está a utilizar o Portal Académico, ou já há
algum tempo que não acede, é natural que surja uma janela a solicitar
o consentimento de acesso aos dados pessoais, de acordo com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados, em vigor.

Após carregar em OK na janela informativa, é necessário proceder à
confirmação dos consentimentos, para prosseguir com a utilização do
Portal Académico. Deverá ler todos os consentimentos e carregar em
Autorizar/Não autorizar.
Exemplo da página de consentimentos, onde deverá clicar em
Autorizar.
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No final dos consentimentos, e após deslizar a página até abaixo, basta
carregar na frase Prosseguir para a página principal para dar
continuidade ao processo.
Seguidamente surge a seguinte informação:

Deverá visualizar o número de aluno, o nome completo e o nome do
curso.
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Se conseguiu entrar com sucesso, e as informações correspondem,
pode continuar a seguir as instruções avançando para o PASSO 6.

PASSO 6. ESCOLHER A OPÇÃO DE INSCRIÇÕES ONLINE
Após entrar na área pessoal, deverá escolher a opção “Matrículas /
Inscrições”, que se encontra na zona da “INSCRIÇÃO UNIDADES
CURRICULARES”.

Ao carregar na opção aparece a seguinte janela:

O estado de “A sua Matrícula/inscrição está preparada” significa que o
processo de matrícula online está pronto para preencher. Avançar para
o PASSO 7.
Caso haja algum impedimento para prosseguir com a inscrição surgirá
uma informação no ecrã a detalhar os motivos que não permitem
avançar.
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PASSO 7. CONTINUAR MATRÍCULA
De seguida, deverá ler e aceitar os termos e condições e carregar em
Avançar

A seguir deverá Confirmar os dados de identificação fiscal:

No final surge uma mensagem a avisar de que está preparada:

Para avançar, carregar no botão que diz Matrícula / Inscrição.
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No próximo ecrã com a informação de que “A sua Matrícula/Inscrição
está
preparada”,
deverá
carregar
no
botão
Confirmar
Matrícula/Inscrição

De seguida é solicitado que tome conhecimentos dos termos e
condições do processo de matrícula.

Pode avançar para o PASSO 8.
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PASSO 8. CUMPRIR OS PRÉ-REQUISITOS DA INSCRIÇÃO
Para poder avançar no processo de inscrição é obrigatório efetuar os
pagamentos e preencher os dados pessoais, conforme descreve o ecrã
seguinte:

Ao carregar em cima das linhas vermelhas surgirá o ecrã referente a
cada um dos pré-requisitos necessários para a avançar na inscrição,
descritos nos Passos seguintes. O sinal X significa que ainda não estão
cumpridos.
Pode avançar para os Passos seguintes, que correspondem a cada prérequisito.

PASSO 9. PAGAMENTO DE PROPINAS
Após carregar na linha vermelha que indica “Tem dívidas por pagar!”,
surge a seguinte janela com a listagem dos movimentos a liquidar antes
da inscrição.
Por defeito, serão o Seguro Escolar, Taxa de Inscrição e 1ª Prestação da
Propina. Estes itens poderão variar conforme a situação de inscrição de
cada aluno.
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A janela anterior apresentada é meramente informativa, e permite uma
validação dos custos. Basta fechar para continuar.

NOTA: Aos candidatos a bolsa de estudo aos serviços de ação social
é concedido o adiamento do prazo de pagamento da primeira
prestação da propina, mediante a apresentação de comprovativo da
candidatura à bolsa no ato da matrícula e da inscrição. Após realizar
a sua pré-inscrição até ao Passo 9 deverá enviar o comprovativo de
candidatura à Bolsa para acadnat@ualg.pt), de modo a prosseguir
com a sua matrícula.
Se já foi aluno da UAlg e tem dívidas pendentes de outro curso, terá de
contactar a Linha de Apoio para prosseguir a sua matrícula. Essas
dívidas terão de ser pagas previamente.
Para obter a lista das referências de multibanco para proceder ao
pagamento, é necessário carregar na linha que possui um carrinho de
compras como ícone:
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Pode acontecer, de acordo com os dados disponíveis e introduzidos,
que ainda falte alguma informação.
Se tal ocorrer, após carregar na opção anterior de “Pagamento dívidas”,
o sistema irá solicitar a informação necessária tal como mostra a janela
seguinte:

Depois dos campos devidamente preenchidos, basta carregar em
“Seguinte” para obter a lista de pagamentos disponíveis para avançar.
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Não é obrigatório que surja a janela acima. Caso não haja necessidade
de complementar informação, o sistema mostrará diretamente a
próxima janela de dados.
Após carregar na ligação acima referida, surgirá uma listagem de todos
os movimentos previstos, onde deverá selecionar (pelo menos) aqueles
que foram listados anteriormente como estando em dívida. Os alunos
candidatos a Bolsa de estudos, que pretendam o adiamento do
pagamento da 1ª prestação da propina, deverão selecionar apenas a
taxa de inscrição e o seguro escolar.

Se quiser pagar a totalidade das propinas, terá de selecionar todas as
prestações.
No canto inferior direito, encontra-se o botão para avançar para o ecrã
seguinte, e na zona superior central encontra-se uma barra de
progresso.
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No próximo ecrã encontra-se a escolha do modo de pagamento.
Neste momento apenas está disponível o pagamento por Multibanco.

Deverá selecionar o único modo disponível e carregar em Seguinte e
depois Confirmar, se não desejar efetuar alterações aos pagamentos a
efetuar.
O próximo ecrã mostrará um resumo dos movimentos a liquidar, e
deverá carregar em Confirmar, para terminar o processo de
pagamento.
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O último ecrã encontra-se na página seguinte e devolve um resumo com
as referências Multibanco a utilizar.
É possível, e aconselhável, descarregar o PDF para futura utilização na
rede multibanco ou nos sistemas de pagamento online de cada banco.
NOTA: É emitida uma única referência MB que agrega todos os
movimentos selecionados para pagamento.
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Após efetuar o pagamento, através do Multibanco, referente ao Seguro
Escolar, Inscrição e 1ª prestação deverá aguardar até 24 horas para
que o pagamento seja integrado no sistema de Gestão Académica.
Poderá terminar a sessão (ou fechar o browser) e voltar a entrar mais
tarde (mínimo de 24 horas) para prosseguir com a inscrição.
Na zona de pré-requisitos (ver PASSO 8 acima) indicará: Sem dívidas.

Se o pagamento for efetuado na rede Multibanco até às 20h, poderá
prosseguir o processo de matrícula a partir das 10h do dia seguinte.
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PASSO 10. PREENCHER O BOLETIM DE MATRÍCULA
O Boletim de Matrícula ou Inscrição permite a inserção e/ou atualização
dos dados pessoais que constam no registo de aluno.
Deverá ser preenchido o máximo de campos possíveis, em cada um dos
separadores que compõem o formulário.
Em primeiro lugar poderá colocar a fotografia, no botão que se encontra
acima dos separadores.

A foto tem que ser em formato tipo passe, com dimensões até 180x180.
Porém é possível submeter uma imagem com tamanho superior e
carregar em “Modificar tamanho da fotografia” para adaptar
automaticamente.
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Após carregar em “Efetuar Pedido”, o sistema informa que a fotografia
fica pendente de validação pelos Serviços Académicos.
Depois de carregar em OK para fechar a janela de aviso, deverá carregar
em “Voltar” no canto superior direito, regressando à janela inicial
descrita no PASSO 8.
Deverá voltar a carregar no pré-requisito “Preencher o Boletim de
Matrícula” por forma a visualizar os separadores de preenchimento:

Aconselha-se avançar sequencialmente em cada um dos separadores,
percorrendo de cima a baixo todos os campos.
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Deve ser preenchido o máximo de informação possível.
Os campos obrigatórios estão assinalados com um * (asterisco
vermelho)
O boletim está dividido em vários separadores, agrupando o tipo de
dados a preencher. Os separadores podem ser visualizados ao carregar
na designação de cada um deles (evidenciado na imagem acima através
de uma elipse vermelha).
Após finalizar o preenchimento, deverá carregar no botão que se
encontra no rodapé da página, Submeter pedido de alteração dos
seus dados:
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Se não voltar ao ecrã dos Pré-Requisitos, após carregar em Submeter,
carregue em Fechar.
Caso o preenchimento não esteja correto ou existam campos em falta,
o sistema irá mostrar uma janela de aviso com a informação dos
campos onde é necessária intervenção de correção / preenchimento:

Neste caso, após efetuar as correções identificadas, deverá voltar a
carregar no botão que se encontra no rodapé da página, Submeter
pedido de alteração dos seus dados:

Se estiver tudo correto, irá voltar ao ecrã apresentado no PASSO 8 e
deverá continuar a carregar nas linhas vermelhas que ainda restam por
satisfazer.
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PASSO 11. LER E ACEITAR INFORMAÇÃO DA EMISSÃO DO CARTÃO
Após carregar na linha vermelha que indica “Tem de ler e aceitar
informação sobre Emissão do Cartão de Aluno“, surge uma página
com a indicação do conhecimento e aceitação do aluno em como os
seus dados de identificação são enviados à Caixa Geral de Depósitos
para efeitos de emissão do cartão de identificação de aluno, que se
divide em dois grupos:
1. Autorização para envio à CGD dos dados necessários para
emissão e utilização do cartão de identificação de aluno na
Universidade do Algarve
e
2. Autorização para envio à CGD dos dados adicionais necessários
para inserir valência bancária no cartão de identificação de aluno
Por defeito os consentimentos estarão por preencher, da seguinte
forma:

Terá de autorizar o primeiro consentimento para que seja emitido
o cartão de aluno.
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Se adicionar o segundo consentimento, o cartão de aluno funcionará
igualmente como cartão bancário.
Após a colocação da autorização, deverá carregar no botão Autorizo
que se encontra no final da página, aparecendo a seguinte mensagem
de confirmação:

Se estiver tudo correto, irá voltar ao ecrã apresentado no PASSO 8 e
deverá continuar a carregar nas linhas vermelhas que ainda restam.
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PASSO 12. TEM INQUÉRITOS POR PREENCHER
Nesta fase do processo de matrícula terá de preencher o inquérito que
permite caracterizar os novos estudantes que ingressam na UAlg, o qual
se insere no Sistema Integrado de Monitorização do Ensino e
Aprendizagem (SIMEA).
Ao carregar na linha “Tem inquéritos por preencher”, irá surgir uma
nova janela por cima, na qual deverá colocar novamente as
credenciais no SIMEA:

NOTA: as credenciais são as mesmas que utilizou no PASSO 4.
Janela que surge a pedir a autenticação, depois de carregar em Entrar:

Se validou com sucesso, irá aparecer uma mensagem a notificar de que
tem inquéritos para preencher. Basta carregar em OK e seguidamente
em “Preencher” para iniciar o processo.
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Caso ainda não esteja nos seus questionários, deverá carregar no
separador “Meus questionários” e depois, para dar início ao
preenchimento, deverá carregar em “preencher”

Deverá ter em atenção às questões colocadas. Algumas questões são
obrigatórias (têm o asterisco vermelho). Outras questões têm mais que
uma opção de resposta, apresentando a seguinte informação: “(…) Pode
escolher mais do que uma alternativa de resposta”).
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Pode ir gravando à medida que vai respondendo. Pode limpar tudo o
que preencheu e não gravou. Após o preenchimento deve “Enviar o
questionário” para fazer a sua submissão, opção essa que se encontra
no final do questionário.

Seguidamente, é feita uma pergunta de confirmação, responda SIM e o
processo de perguntas e respostas está concluído.

Para terminar e voltar à matrícula, basta carregar no botão Sair no canto
superior direito da janela do inquérito:
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PASSO 13. SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
Após cumprir todos os pré-requisitos, será necessário efetuar o
carregamento dos documentos solicitados pelo procedimento.

Para inserir um documento basta selecionar o ficheiro e carregar em
Enviar.

NOTA: Deverá carregar os documentos que forem relevantes para a
sua matrícula, sendo obrigatório o Documento de Identificação,
Número de Identificação Fiscal, Título de Residência caso seja
estrangeiro e Boletim de Saúde.
O não envio destes documentos poderá invalidar posteriormente o
processo de matrícula na instituição.

Carregar em Seguinte quando os documentos já se encontrarem
enviados.
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PASSO 14. CONFIRMAR O HISTÓRICO
Verificar as informações e escolher o Ramo e Regime de Estudos e as
turmas únicas de cada período

No campo “Ramo” verifique que o curso tem apenas o Tronco Comum.
Caso surjam ramos na caixa de seleção, deverá escolher o pretendido.
No campo “Regime Estudo” seleciona-se o regime de Tempo Inteiro ou
Estudante a Tempo Parcial, quando for o caso.
NOTA: O Tempo Parcial só deve ser escolhido se não se inscrever na
totalidade das unidades curriculares, tendo como limite 35 ECTS
Nas Turmas Únicas escolher, em cada caixa, uma das turmas
disponíveis para cada período (Anual, 1º semestre…)
Carregar em Continuar
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PASSO 15. INSCRIÇÃO NAS UNIDADES CURRICULARES
Neste passo deverá selecionar as unidades curriculares em que se
deseja inscrever para o ano letivo 2019/20.
O sistema vai informando do total de ECTS, à medida que se seleciona.
Caso existam unidades curriculares de opção, surgirá uma janela para
efetuar a escolha.

Quanto estiverem escolhidas, basta carregar no botão Seguinte para
avançar para o próximo semestre. Novamente, deverá voltar a carregar
em Seguinte.
NOTA: O sistema seleciona automaticamente as
obrigatórias do primeiro ano, em ambos os semestres.

disciplinas

Ainda assim, aconselha-se a que verifique na primeira coluna da
tabela apresentada acima, se se encontram selecionadas todas as
disciplinas do primeiro ano. Poderão existir, conforme o curso,
disciplinas de opção de primeiro ano, onde deverá carregar no ícone
para abrir uma janela de seleção.
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Caso haja algum problema na validação das regras de inscrição, surgirá
uma mensagem a identificar o problema. Por exemplo, quantidade
excessiva de ECTS, etc.
Ao carregar em cima da mensagem é possível visualizar o detalhe da
situação.
Caso esteja tudo correto, o sistema avança para o Próximo Passo.

PASSO 16. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Neste passo deverá verificar se está tudo de acordo com o pretendido,
dado que ainda é possível Modificar Inscrição no botão abaixo, caso
seja necessário retificar.

Ao carregar no botão Confirmar, avançará para o Próximo Passo.
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PASSO 17. ESCOLHA DE TURMAS
Neste passo deverá escolher as turmas e proceder à resolução de
eventuais sobreposições de horário.
A primeira parte do ecrã representa as disciplinas às quais irá ficar
inscrito e as turmas que foram atribuídas.
Na segunda parte do ecrã (mais abaixo) está representado o horário
semanal das turmas atribuídas.
Caso ocorram sobreposições, o sistema permite selecionar a opção
“Conflito” e poderá selecionar outra turma que esteja em horário
distinto, resolvendo desta forma a sobreposição.
Para visualizar o horário do segundo semestre, deverá utilizar a opção
“Períodos Horários” presente entre a primeira e a segunda parte do ecrã.
Caso não haja horário visível, inscreva-se nas turmas, pois pode
alterar a inscrição mais tarde.
Primeira parte: tabela com as disciplinas e turmas

Caso haja algum conflito de sobreposição de turmas, ou caso deseje
frequentar uma turma diferente da(s) que o sistema sugere, é possível
modificar a turma de inscrição.
Para tal, basta carregar em cima do nome da turma e escolher outra
turma, se houver outras turmas disponíveis para a mesma Disciplina e
Tipologia.
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Segunda parte: visualização de horário e resolução de conflitos
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PASSO 18. FINALIZAR INSCRIÇÃO
Após carregar em Seguinte no ecrã de escolha de turmas, e caso não
ocorra nenhum alerta na validação, o processo encontra-se concluído.

Pode obter um PDF com o comprovativo da inscrição, com todas as
informações de unidades curriculares e referências MB para as
prestações das propinas, carregando no botão Imprime comprovativo.
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