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Secretaria Virtual
Capítulo I - Consultas

.  Dados Pessoais do aluno onde pode visualizar os dados e proceder a alterações aos 
mesmos via Internet.

. Histórico de Notas das disciplinas 

.  Disciplinas Inscritas, disciplinas a que o aluno está inscrito

.  Consulta de Inscrições para 2004/2005, permite ao aluno consultar todas as disciplinas, 
a que se inscreveu, para o novo ano lectivo, o plano curricular do novo ano, e outras 
informações complementares aquando a inscrição do aluno

.  Inscrições ML / Ref.MB, mostra o resultado das inscrições a disciplinas para melhoria e a 
respectiva referência multibanco

.  Estado das Propinas, consulta do estado  de pagamento das propinas

.  Plano Curricular, plano curricular do aluno, formado pela identificação das disciplinas do 
plano do curso a que o aluno pertence, o ano e o semestre  que pertencem as disciplinas 
e a nota obtida à disciplina caso já a tenha concretizado.

.  Dados do E-mail, dados de acesso ao correio electrónico
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.  Calendário de Exames do Aluno, calendário de exames para as disciplinas que o aluno se inscreveu, 
sendo constituído pela identificação da disciplina, data, sala, hora de ínicio que decorrerá o exame , bem 
como o tipo de exame e outros observações relevantes.
.  Calendário de Exames por Disciplina, permite consultar por disciplina/departamento o calendário de 
exames de recurso a que o aluno se pode inscrever
.  Horário, permite ao aluno consultar o horário para as turmas onde está inscrito
.  Apoio às aulas, o aluno tem a possibilidade de consultar toda a informação das turmas onde está
inscrito, tais como: lançamento de sumários e faltas e programa da disciplina
. Colocação em Opções Livres, permite consultar as colocações das inscrições em opções livres pelo 
aluno
.  Avisos, página principal da Secretaria Virtual, contendo todas as informações destinadas ao apoio dos 
alunos
. Requerimentos, permite consultar todos os requerimentos que foram submetidos pelo aluno;
. Informações Genéricas, informações genéricas tais como: contactos, na ocorrência de algum problema 
com as informações ou serviços do sistema, sobre o código de acesso ao sistema e informações sobre 
todo o processo das operações, realizadas pelo aluno, que envolvam pagamentos.

Secretaria Virtual
Capítulo I – Consultas(cont.)
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.  Inscrições 2004/2005, página que permite ao aluno inscrever-se nas disciplinas, on-line, 
para no novo Ano Lectivo
.  Inscrições em Exames de Época Especial, permite ao aluno inscrever-se a disciplinas 
para exames em época especial
.  Inscrições em Exames de Melhoria, permite ao aluno inscrever-se a disciplinas para 
exames de melhoria
.  Inscrições em Exames de Recursos, permite ao aluno inscrever-se a disciplinas para 
exames de recurso
.  Inscrições em Turmas/Horários, processo para efectuar inscrições em turmas, 
combinadas em diversas escolhas de horário
.  Inscrição em Opções Livres, página que permite ao aluno inscrever-se nas disciplinas 

de opções livres

Secretaria Virtual
Capítulo II – Operações
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.  Inquéritos Pedagógicos 2003/2004, preenchimento de um questionário no âmbito da 
disciplina e dos docentes associados à mesma;
. Inscrições Modo de Avaliação Disciplina, possibilidade de o aluno, para disciplinas que 
estejam com o período de escolha de modo de avaliação aberto, seleccionar o modo de 
avaliação que mais lhe convêm;
. Inscrições em Mini–Testes, possibilidade de o aluno, para as disciplinas com período de 
inscrições em mini-testes aberto, seleccionar o exame pretendido de entre os disponíveis;
. Pedidos de Certidões, permite visualizar a lista de certidões disponíveis, de forma a que o 
aluno possa seleccionar as que pretende requerer;
. Pedidos Requerimentos, permite a criação e colocação de requerimentos aos serviços da 
universidade;
.  Alteração do Código Pessoal, permite ao aluno alterar, sempre que desejar, o seu código 
de acesso;
. Boletim de Sugestões / Reclamações, sempre que necessário o aluno pode expor 
situações de erros eventualmente detectados na aplicação ou nos dados, possibilitando 
assim uma mais rápida correcção e consequentemente uma melhoria no sistema;

Secretaria Virtual
Capítulo II – Operações(cont.)
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Validação do Aluno no PACO

Introduzir o 

número 
mecanográfico 

do aluno e a sua 
password

Introduzir o 

número 
mecanográfico 

do aluno e a sua 
password
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Secretaria Virtual

Capítulo I - Consultas

https://paco.ua.pt/secvirtual/
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Secretaria Virtual - Avisos

Página 
principal da 
Secretaria 

Virtual, onde o 
aluno pode 
escolher a 

operação que 
pretende
efectuar.

Página 
principal da 
Secretaria 

Virtual, onde o 
aluno pode 
escolher a 

operação que 
pretende
efectuar.
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Dados Pessoais do Aluno

Permite ao 
aluno 

consultar os 
seus dados 
pessoais, 

proceder a 
eventuais 

alterações, 
pela Internet e 

visualizar o 
estado em que 
se encontram 

essas 
alterações no 

sistema

Permite ao 
aluno 

consultar os 
seus dados 
pessoais, 

proceder a 
eventuais 

alterações, 
pela Internet e 

visualizar o 
estado em que 
se encontram 

essas 
alterações no 

sistema
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Alteração dos Dados Pessoais
Página que 

permite ao aluno 
efectuar 

alterações nos 
dados pessoais. 

No entanto ao 
fazer alterações, 
estas só serão 
visíveis depois 
de ter sido feita 

actualização 
pelos serviços. 

No final da 
página pode 

sempre 
consultar o 

estado em que 
se encontram as 

alterações.

Página que 
permite ao aluno 

efectuar 
alterações nos 

dados pessoais. 
No entanto ao 

fazer alterações, 
estas só serão 
visíveis depois 
de ter sido feita 

actualização 
pelos serviços. 

No final da 
página pode 

sempre 
consultar o 

estado em que 
se encontram as 

alterações.
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Alteração dos Dados Pessoais (cont.)

Permite ao aluno 
pesquisar/seleccio

nar um código 
postal, de uma 

listagem 
disponível, no caso 
do aluno pretender 
efectuar alterações 

no código postal 
dos seus dados. De 

forma a tornar 
mais  fácil a 

pesquisa, o aluno 
deve especificar o 
maior número de 
campos possíveis 
no formulário de 

pesquisa.

Permite ao aluno 
pesquisar/seleccio

nar um código 
postal, de uma 

listagem 
disponível, no caso 
do aluno pretender 
efectuar alterações 

no código postal 
dos seus dados. De 

forma a tornar 
mais  fácil a 

pesquisa, o aluno 
deve especificar o 
maior número de 
campos possíveis 
no formulário de 

pesquisa.
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Histórico de Notas

Permite 
consultar o 

histórico de 
todas as 

notas, das 
disciplinas já

concretizadas, 
que já se 

encontrem  
lançadas no 

sistema

Permite 
consultar o 

histórico de 
todas as 

notas, das 
disciplinas já

concretizadas, 
que já se 

encontrem  
lançadas no 

sistema
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Disciplinas Inscritas
Permite 

consultar 
todas as 

disciplinas a 
que o aluno 

efectuou uma 
inscrição, 

especificando 
o tipo de 

exame a que 
se refere a 
inscrição

Permite 
consultar 
todas as 

disciplinas a 
que o aluno 

efectuou uma 
inscrição, 

especificando 
o tipo de 

exame a que 
se refere a 
inscrição
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Consulta de Inscrições para 2004/2005

Visualização  das inscrições 
realizadas no novo ano lectivo.

Caso existam inscrições, as 
referências de multibanco para 

efectuar o pagamento das 
mesmas.                       

Tem ainda  a possibilidade de 
“visualizar” ou “esconder” o 
respectivo  plano curricular, 
consoante a sua preferência, 

além de outros dados referentes 
à inscrição.

Visualização  das inscrições 
realizadas no novo ano lectivo.

Caso existam inscrições, as 
referências de multibanco para 

efectuar o pagamento das 
mesmas.                        

Tem ainda  a possibilidade de 
“visualizar” ou “esconder” o 
respectivo  plano curricular, 
consoante a sua preferência, 

além de outros dados referentes 
à inscrição.
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Inscrições em Exames de Melhoria

Visualização  das 
inscrições a 

disciplinas, para 
exames de 

melhoria, que o 
aluno efectuou.

Visualização  das 
inscrições a 

disciplinas, para 
exames de 

melhoria, que o 
aluno efectuou.

Nesta página 
encontra-se também 

as referências 
multibanco e 

respectivas instruções 
para o aluno poder 

realizar o pagamento 
das inscrições.

Nesta página 
encontra-se também 

as referências 
multibanco e 

respectivas instruções 
para o aluno poder 

realizar o pagamento 
das inscrições.
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Estado das Propinas

Permite consultar o 
estado de 

pagamento das 
propinas do ano 
lectivo corrente, o 

valor de cada 
prestação e as 

respectivas datas 
de pagamento.

Permite consultar o 
estado de 

pagamento das 
propinas do ano 
lectivo corrente, o 

valor de cada 
prestação e as 

respectivas datas 
de pagamento.
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Plano Curricular
Listagem das 

disciplinas do 
plano curricular do 

aluno, mostrando 
no final um resumo 

com a média do 
aluno, o número de 

disciplinas do 
curso, o número de 

disciplinas por 
fazer, o número de 
disciplinas feitas e 

o número de 
créditos feitos.

Listagem das 
disciplinas do 

plano curricular do 
aluno, mostrando 

no final um resumo 
com a média do 

aluno, o número de 
disciplinas do 

curso, o número de 
disciplinas por 

fazer, o número de 
disciplinas feitas e 

o número de 
créditos feitos.
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Dados de E-Mail
Com o objectivo de tornar mais 

efectivo o processo de 
comunicação com toda a 
comunidade académica, o 

correio electrónico é o meio 
de comunicação prioritário na 

comunicação interna. Assim 
esta página serve para mostrar 
os dados relativos ao e-mail 

do aluno nomeadamente 
endereço, password e 

configurações a utilizar nas 
aplicações de Correio 

Electrónico.                        
O aluno pode ainda, sempre 
que entenda, alterar o seu 

código pessoal de acesso à
Secretaria Virtual.

Com o objectivo de tornar mais 
efectivo o processo de 

comunicação com toda a 
comunidade académica, o 

correio electrónico é o meio 
de comunicação prioritário na 

comunicação interna. Assim 
esta página serve para mostrar 
os dados relativos ao e-mail 

do aluno nomeadamente 
endereço, password e 

configurações a utilizar nas 
aplicações de Correio 

Electrónico.                          
O aluno pode ainda, sempre 
que entenda, alterar o seu 

código pessoal de acesso à
Secretaria Virtual.
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Calendário de Exames

Listagem dos vários 
exames das 

disciplinas às  
quais o aluno se 
encontra inscrito. 

Esta lista é
apresentada de 
acordo com a 

época de exame
que está

representada no 
sistema

Listagem dos vários 
exames das 

disciplinas às  
quais o aluno se 
encontra inscrito. 

Esta lista é
apresentada de 
acordo com a 

época de exame
que está

representada no 
sistema
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Horário Completo do Aluno

Depois da colocação 
definitiva dos alunos 
nas turmas/horários

às quais efectuou 
inscrição, esta página 
pode consultar o seu 
horário completo para 
todas as disciplinas a 

que se encontra 
inscrito.

Depois da colocação 
definitiva dos alunos 
nas turmas/horários

às quais efectuou 
inscrição, esta página 
pode consultar o seu 
horário completo para 
todas as disciplinas a 

que se encontra 
inscrito.
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Apoio às Aulas

Permite ao aluno consultar,
para todas as 

turmas/disciplinas os 
exames  a que se encontra 

inscrito, o programa da 
disciplina, os sumários e 

faltas já lançadas, os 
docentes associados e 

respectivo horário e o horário 
de cada disciplina .

Permite ao aluno consultar,
para todas as 

turmas/disciplinas os 
exames  a que se encontra 

inscrito, o programa da 
disciplina, os sumários e 

faltas já lançadas, os 
docentes associados e 

respectivo horário e o horário 
de cada disciplina .
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Apoio Aulas – Inscrições em Exames

O aluno pode 
consultar a lista 

de todas as 
inscrições em 

exames para os 
quais se encontra 

inscrito para as 
disciplinas a que 

se encontra 
inscrito.

O aluno pode 
consultar a lista 

de todas as 
inscrições em 

exames para os 
quais se encontra 

inscrito para as 
disciplinas a que 

se encontra 
inscrito.
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Apoio às Aulas - Programa 
Disciplina

Ao “clicar” sobre o nome de 
uma disciplina, o aluno acede 

a uma nova página 
constituída pelos dados da  

disciplina seleccionada, sendo 
eles: programa da disciplina, 
método de ensino, modo de 
avaliação e mapa de mini-

teste/ entrega de trabalhos.

Ao “clicar” sobre o nome de 
uma disciplina, o aluno acede 

a uma nova página 
constituída pelos dados da  

disciplina seleccionada, sendo 
eles: programa da disciplina, 
método de ensino, modo de 
avaliação e mapa de mini-

teste/ entrega de trabalhos.
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Para cada turma, que se 
encontre na listagem 

anterior, o aluno acede aos 
sumários já lançados para 
essa turma.  O aluno pode 
consultar os sumários já
lançados          , realizar a 

impressão dos conteúdos
de uma ou mais aulas            

e a consulta, caso possua, 
das suas faltas às 

respectivas aulas         .

Para cada turma, que se 
encontre na listagem 

anterior, o aluno acede aos 
sumários já lançados para 
essa turma.  O aluno pode 
consultar os sumários já
lançados          , realizar a 

impressão dos conteúdos
de uma ou mais aulas            

e a consulta, caso possua, 
das suas faltas às 

respectivas aulas         .

Apoio às Aulas - Lista Sumários de 
Turma
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Na listagem das aulas já
lançadas ao seleccionar uma , 

o aluno pode consultar o 
sumário, bibliografia, data, 

duração e a sala dessa mesma 
aula.

Na listagem das aulas já
lançadas ao seleccionar uma , 

o aluno pode consultar o 
sumário, bibliografia, data, 

duração e a sala dessa mesma 
aula.

Apoio às Aulas - Lançamento de 
Sumário 
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Apoio às Aulas – Lista de Sumários 
de uma Turma 

Na página de listagem de 
todas as aulas é possível 
passar directamente para a 

página com a lista de todos os 
sumários de uma 

determinada turma. Essa 
listagem é ordenada pelo 

número de aula em que para 
cada uma é apresentada uma 
breve descrição dos dados 

de cada sumário.

Na página de listagem de 
todas as aulas é possível 
passar directamente para a 

página com a lista de todos os 
sumários de uma 

determinada turma. Essa 
listagem é ordenada pelo 

número de aula em que para 
cada uma é apresentada uma 
breve descrição dos dados 

de cada sumário.

Desta página pode-se aceder 
à página de impressão de 

sumário( imprimir um sumário 
referente à aula na linha 

referenciada).

Desta página pode-se aceder 
à página de impressão de 

sumário( imprimir um sumário 
referente à aula na linha 

referenciada).
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Apoio às Aulas - Impressão de 
Sumários  

Da listagem de todas as 
aulas lançadas, é possível 

seleccionar 
independentemente os 
sumários que quer ver 
impresssos numa lista.        
Pode ainda indicar se 

pretende que o logótipo 
da Universidade de 

Aveiro seja impresso ou 
não no cabeçalho da 

página a imprimir

Da listagem de todas as 
aulas lançadas, é possível 

seleccionar 
independentemente os 
sumários que quer ver 
impresssos numa lista.         
Pode ainda indicar se 

pretende que o logótipo 
da Universidade de 

Aveiro seja impresso ou 
não no cabeçalho da 

página a imprimir
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Impressão da Aula - Exemplo

Impressão de um súmario de uma aula, com o 
logótipo da Universidade de Aveiro.

Impressão de um súmario de uma aula, com o 
logótipo da Universidade de Aveiro.
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Apoio às Aulas - Faltas do Aluno 
Nesta página o aluno pode 

visualizar a lista de 
todas as faltas às 

diversas aulas para cada 
turma, havendo no final da 

listagem uma pequena 
estatística tendo em 

conta as faltas 
justificadas ou não pelo 

aluno.                      
No caso das faltas serem 

justificadas, aparece o 
motivo indicado para a 

sua justificação.

Nesta página o aluno pode 
visualizar a lista de 
todas as faltas às 

diversas aulas para cada 
turma, havendo no final da 

listagem uma pequena 
estatística tendo em 

conta as faltas 
justificadas ou não pelo 

aluno.                       
No caso das faltas serem 

justificadas, aparece o 
motivo indicado para a 

sua justificação.



GAGI - Universidade de Aveiro - Agosto 2004 30

Apoio às Aulas - Horário da 
Disciplina

Na listagem das turmas associadas ao aluno é possível obter a 
representação do horário da disciplina. Essa opção é acessível no   

símbolo        que aparece ao lado da designação da turma.

Na listagem das turmas associadas ao aluno é possível obter a 
representação do horário da disciplina. Essa opção é acessível no   

símbolo        que aparece ao lado da designação da turma.
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Apoio às Aulas - Docentes da 
Turma

Na lista das turmas, para 
cada uma delas, o aluno 

pode obter a listagem de 
todos os docentes que 

vão leccionar a disciplina. 
Existe ainda a 

possibilidade de consultar 
a representação do 

horário, individualmente 
por docente.

Na lista das turmas, para 
cada uma delas, o aluno 

pode obter a listagem de 
todos os docentes que 

vão leccionar a disciplina. 
Existe ainda a 

possibilidade de consultar 
a representação do 

horário, individualmente 
por docente.
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Horário do Docente - Exemplo

Esta opção para visualizar o horário está acessível no símbolo ao lado do 
nome do docente. Neste horário são discriminados o tipo de horário do 

docente. 

Esta opção para visualizar o horário está acessível no símbolo ao lado do 
nome do docente. Neste horário são discriminados o tipo de horário do 

docente. 
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Colocação em Opções Livres

Esta página é acessível depois do 
aluno selecionar as disciplinas 
para as diferentes escolhas, e 

que serve de comprovativo da pré-
inscrição em opções livres 

efectuada pelo aluno.

Além das disciplinas a que o aluno 
se inscreveu esta página 

apresenta as informações 
específicas de cada uma das 

disciplinas.

Esta página é acessível depois do 
aluno selecionar as disciplinas 
para as diferentes escolhas, e 

que serve de comprovativo da pré-
inscrição em opções livres 

efectuada pelo aluno.

Além das disciplinas a que o aluno 
se inscreveu esta página 

apresenta as informações 
específicas de cada uma das 

disciplinas.
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Requerimentos

Nesta área são listados todos os 
requerimentos previamente 
submetidos;
Os requerimentos são listados por 
ordem temporal decrescente (o 
requerimento mais recente no topo 
da lista);
Os dados de cada um dos 
requerimentos são acedidos
seleccionando a opção

Nesta área são listados todos os 
requerimentos previamente 
submetidos;
Os requerimentos são listados por 
ordem temporal decrescente (o 
requerimento mais recente no topo 
da lista);
Os dados de cada um dos 
requerimentos são acedidos
seleccionando a opção
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Requerimentos

No campo Notas, são visualizados as 
mensagens relativas ao requerimento 
introduzidos pelos serviços da Univer. 
Aquando da criação dessas notas 
o aluno é alertado para a sua criação,
através de um email enviado para o 
seu endereço email da Universidade;

No caso do requerimento necessitar de
pagamento podemos visualizar a 
informação necessária para efectuar 
esse pagamento através de Multibanco

É disponibilizado ainda a informação 
relativa às alteração aos estados do 
requerimento efectuadas pelos Serviços
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Informações Genéricas
Esta página tem por 

objectivo o de mostrar 
informações de carácter 

genérico aos alunos, 
nomeadamente contactos 

em caso de erros detectados 
nas páginas e informações 

sobre pagamentos entre 
outras, possibilidade de o 

aluno  alterar o seu código 
pessoal de acesso e ainda 

as informações
consideradas necessárias 

para efectuar pagamentos.

Esta página tem por 
objectivo o de mostrar 

informações de carácter 
genérico aos alunos, 

nomeadamente contactos 
em caso de erros detectados 
nas páginas e informações 

sobre pagamentos entre 
outras, possibilidade de o 

aluno  alterar o seu código 
pessoal de acesso e ainda 

as informações
consideradas necessárias 

para efectuar pagamentos.
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Capítulo II - Operações

https://paco.ua.pt/secvirtual/

Secretaria Virtual
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Inscrições 2004 / 2005
Depois de aluno se 

autenticar no sistema, e 
seleccionar a operação 

“Inscrições 2004/2005” é
feita a verificação se o 

aluno se pode inscrever 
on-line. Caso isso se 

verifique, a página que 
acede é constituída por  

informações dos prazos 
a respeitar, bem como 

algumas instruções para 
o preenchimento das 

inscrições no novo ano 
lectivo.

Depois de aluno se 
autenticar no sistema, e 
seleccionar a operação 

“Inscrições 2004/2005” é
feita a verificação se o 

aluno se pode inscrever 
on-line. Caso isso se 

verifique, a página que 
acede é constituída por  

informações dos prazos 
a respeitar, bem como 

algumas instruções para 
o preenchimento das 

inscrições no novo ano 
lectivo.
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Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular

Depois de o aluno tomar 
conhecimento dos prazos a 
cumprir, acede à página onde 
efectua o preenchimento dos 
dados:                                            
- se usufrui de alguma bolsa de 
estudo
- qual o seu regime de inscrição        
- pedir certidões
- autorização dos seus dados 
pessoais para assuntos 
pedagógicos, científico, 
profissional,etc....                                  
O preenchimento dos dados
deve ser feito correctamente de 
forma a não comprometer a sua 
inscrição, e de seguida submeter 
os dados .

Depois de o aluno tomar 
conhecimento dos prazos a 
cumprir, acede à página onde 
efectua o preenchimento dos 
dados:                                            
- se usufrui de alguma bolsa de 
estudo
- qual o seu regime de inscrição        
- pedir certidões
- autorização dos seus dados 
pessoais para assuntos 
pedagógicos, científico, 
profissional,etc....                                  
O preenchimento dos dados
deve ser feito correctamente de 
forma a não comprometer a sua 
inscrição, e de seguida submeter 
os dados .
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Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular

Antes de iniciar o 
preenchimento da ficha 
de inscrição das 
disciplinas, o aluno 
obtêm a identificação 
do Director de Curso
e possíveis contactos 
posteriores para 
esclarecimentos sobre 
alguma dúvida.

Antes de iniciar o 
preenchimento da ficha 
de inscrição das 
disciplinas, o aluno 
obtêm a identificação 
do Director de Curso
e possíveis contactos 
posteriores para 
esclarecimentos sobre 
alguma dúvida.
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Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular

A ficha de inscrição  é constituída
por todas as  hipóteses de 

inscrição a disciplinas, que o aluno 
pode efectuar para o novo ano 

lectivo.   No final aparece ainda o 
número total dos créditos 

inscritos pela primeira vez e o 
total de créditos.                   

A ficha de inscrição  é constituída
por todas as  hipóteses de 

inscrição a disciplinas, que o aluno 
pode efectuar para o novo ano 

lectivo.   No final aparece ainda o 
número total dos créditos 

inscritos pela primeira vez e o 
total de créditos.                    

Estas inscrições apresentam 
algumas particulariedades, sendo 
de realçar a de que o aluno não 
se pode inscrever a disciplinas 
de anos superiores se possuir 
disciplinas  para inscrição de 

anos inferiores a esse que 
pretendia efectuar a inscrição.

Estas inscrições apresentam 
algumas particulariedades, sendo 
de realçar a de que o aluno não 
se pode inscrever a disciplinas 
de anos superiores se possuir 
disciplinas  para inscrição de 

anos inferiores a esse que 
pretendia efectuar a inscrição.
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Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular

O aluno depois de seleccionar 
as disciplinas a que se 

pretende inscrever e efectuar a 
operação “Submeter 

Inscrições” acede à página
com o resultado do processo 
de inscrição sendo lhe pedido 

a confirmação dos dados.

O aluno depois de seleccionar 
as disciplinas a que se 

pretende inscrever e efectuar a 
operação “Submeter 

Inscrições” acede à página
com o resultado do processo 
de inscrição sendo lhe pedido 

a confirmação dos dados.



GAGI - Universidade de Aveiro - Agosto 2004 43

Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular

Ao efectuar a operação 
“Registar Inscrição”, o 
aluno pode visualizar o 
resultado da ficha de 

inscrição, as respectivas 
referências multibanco e 

código de impressão para 
controlo

Ao efectuar a operação 
“Registar Inscrição”, o 
aluno pode visualizar o 
resultado da ficha de 

inscrição, as respectivas 
referências multibanco e 

código de impressão para 
controlo
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Inscrições 2004/2005 – Transição 
Curricular(cont.)

Pode visualizar ainda o
plano curricular para o 
novo ano lectivo, alguns 

dados do aluno aquando a 
inscrição e, se for o caso, 

quais as certidões que 
foram requeridas pelo 

aluno. 

Pode visualizar ainda o
plano curricular para o 
novo ano lectivo, alguns 

dados do aluno aquando a 
inscrição e, se for o caso, 

quais as certidões que 
foram requeridas pelo 

aluno. 

Esta página pode ser impressa 
para posterior apresentação 
como prova de realização da 

inscrição.

Esta página pode ser impressa 
para posterior apresentação 
como prova de realização da 

inscrição.
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Inscrições em Exames de Melhoria

Permite ao aluno a 
realização de pré -

inscrições em exames 
de melhoria em 
disciplinas com 

aproveitamento mínimo 
exigido.

Permite ao aluno a 
realização de pré -

inscrições em exames 
de melhoria em 
disciplinas com 

aproveitamento mínimo 
exigido.
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Inscrições em Exames de Melhoria 
(confirmação)

Depois de serem 
seleccionadas as 

disciplinas às quais 
pretende fazer melhoria, 

é pedido ao aluno a 
confirmação das 

escolhas anteriores, 
para a concretização do 

processo.

Depois de serem 
seleccionadas as 

disciplinas às quais 
pretende fazer melhoria, 

é pedido ao aluno a 
confirmação das 

escolhas anteriores, 
para a concretização do 

processo.
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Inscrições em Exames de Melhoria 
(confirmação) - cont.

Depois da confirmação 
das inscrições, o aluno é

remetido para a página 
final com todos os 

dados necessários para 
a concretização do 

processo de inscrições 
em exames de melhoria, 

tais como, a referência 
de multibanco para 

efectuar o pagamento das 
inscrições.

Depois da confirmação 
das inscrições, o aluno é

remetido para a página 
final com todos os 

dados necessários para 
a concretização do 

processo de inscrições 
em exames de melhoria, 

tais como, a referência 
de multibanco para 

efectuar o pagamento das 
inscrições.
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Inscrições em Exames de Recurso

Permite ao aluno a 
realização de pré -

inscrições em exames 
de recurso em 

disciplinas  que não 
tenha obtido o 

aproveitamento exigido.

Permite ao aluno a 
realização de pré -

inscrições em exames 
de recurso em 

disciplinas  que não 
tenha obtido o 

aproveitamento exigido.
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Inscrições em Exames de Recurso

Depois de serem seleccionadas 
as disciplinas às quais se 
pretende inscrever, é pedido ao 
aluno a confirmação das 
escolhas anteriores, para a 
concretização do processo.

Depois de serem seleccionadas 
as disciplinas às quais se 
pretende inscrever, é pedido ao 
aluno a confirmação das 
escolhas anteriores, para a 
concretização do processo.

Página final com todos os 
dados da concretização do 
processo de inscrições em 
exames de recurso, tais como:  
o código de validação de 
impressão, que permite ao 
aluno a impressão desta 
página para posterior 
apresentação como prova da 
realização da inscrição.

Página final com todos os 
dados da concretização do 
processo de inscrições em 
exames de recurso, tais como:  
o código de validação de 
impressão, que permite ao 
aluno a impressão desta 
página para posterior 
apresentação como prova da 
realização da inscrição.
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Inscrições em Turmas / Horários
No início de cada 

semestre o aluno pode 
efectuar pré-inscrições 

em horários. Para tornar 
mais fácil a posterior 

inscrição em 
turmas/horários,  antes 

da abertura do processo 
de inscrições o aluno 

pode consultar os 
horário activos, para as 

disciplinas a que se 
encontra inscrito. 

Convém ter em conta 
que até à abertura do 

processo essa 
informação pode sofrer 

alterações.               

No início de cada 
semestre o aluno pode 
efectuar pré-inscrições 

em horários. Para tornar 
mais fácil a posterior 

inscrição em 
turmas/horários,  antes 

da abertura do processo 
de inscrições o aluno 

pode consultar os 
horário activos, para as 

disciplinas a que se 
encontra inscrito. 

Convém ter em conta 
que até à abertura do 

processo essa 
informação pode sofrer 

alterações.                 
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Inscrições em Turmas / Horários (Exemplo)

Para cada uma das disciplinas que já possua horário activo o aluno pode 
visualizar o horário no qual pode posteriormente fazer a sua pré-inscrição.
Para cada uma das disciplinas que já possua horário activo o aluno pode 

visualizar o horário no qual pode posteriormente fazer a sua pré-inscrição.
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Inscrições em Turmas / Horários

Existem 2 fases, a 1ª fase é para 
todos os alunos inscritos, e a 2ª

fase para os alunos não colocados 
na fase anterior. A colocação 

automática dos alunos é feita de 
acordo com a criação de um ranking 

que tem como critérios : ano 
curricular do aluno, média, unidades 

de créditos efectuadas e um valor 
aleatório de desempate entre 0 e 

100.

Existem 2 fases, a 1ª fase é para 
todos os alunos inscritos, e a 2ª

fase para os alunos não colocados 
na fase anterior. A colocação 

automática dos alunos é feita de 
acordo com a criação de um ranking 

que tem como critérios : ano 
curricular do aluno, média, unidades 

de créditos efectuadas e um valor 
aleatório de desempate entre 0 e 

100.
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O aluno pode efectuar pré-
inscrições em turmas, 
combinadas em diversas 

escolhas de horários. Esta 
página permite ao aluno obter 

uma lista com todas as 
disciplinas a que está inscrito, 
e que se pode inscrever nas 

respectivas turmas, caso 
exista uma fase de inscrições 

aberta. O aluno deve inscrever-
se às disciplinas que tenha de 

frequentar as respectivas 
turmas.

O aluno pode efectuar pré-
inscrições em turmas, 
combinadas em diversas 

escolhas de horários. Esta 
página permite ao aluno obter 

uma lista com todas as 
disciplinas a que está inscrito, 
e que se pode inscrever nas 

respectivas turmas, caso 
exista uma fase de inscrições 

aberta. O aluno deve inscrever-
se às disciplinas que tenha de 

frequentar as respectivas 
turmas.

Inscrições em Turmas / Horários
Escolha de Disciplinas
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Inscrições em Turmas / Horários –
Escolha de Disciplinas

Ao aluno aparece as vários 
escolha de combinações de 
turmas já registadas na pré-

inscrição, onde pode sempre que 
desejar  pode alterar, apagar ou 
visualizar o horário da respectiva 

escolha. Deve indicar  várias 
combinações de turmas de 

forma a aumentar a hipótese de 
colocação. Caso o aluno não 

tenha ficado colocado em 
nenhuma turma, nas diferentes 

fases, deve dirigir-se aos 
departamentos das disciplinas 

e contactar os respectivos 
docentes.

Ao aluno aparece as vários 
escolha de combinações de 
turmas já registadas na pré-

inscrição, onde pode sempre que 
desejar  pode alterar, apagar ou 
visualizar o horário da respectiva 

escolha. Deve indicar  várias 
combinações de turmas de 

forma a aumentar a hipótese de 
colocação. Caso o aluno não 

tenha ficado colocado em 
nenhuma turma, nas diferentes 

fases, deve dirigir-se aos 
departamentos das disciplinas 

e contactar os respectivos 
docentes.
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Visualização das Escolhas Realizadas 
pelo Aluno

Depois de o aluno realizar as várias escolhas de combinações em turmas/horários e 
submeter essas mesmas escolhas, o aluno têm a possibilidade de visualizar as 

escolhas registadas no sistema e o horário de cada uma das escolhas.

Depois de o aluno realizar as várias escolhas de combinações em turmas/horários e 
submeter essas mesmas escolhas, o aluno têm a possibilidade de visualizar as 

escolhas registadas no sistema e o horário de cada uma das escolhas.
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Horário do Aluno

Esta opção permite visualizar o horário que está acessível no símbolo        que 
está ao fundo das turmas que o aluno seleccionou nas escolhas que efectuou.

Esta opção permite visualizar o horário que está acessível no símbolo        que 
está ao fundo das turmas que o aluno seleccionou nas escolhas que efectuou.



GAGI - Universidade de Aveiro - Agosto 2004 57

Inscrições em Turmas / Horários –
Mudança de Curso

Esta página, acessível quando  
seleccionada a opção mudança de 
curso, é constituída pela listagem de 

cursos activos que podem ser usados 
na filtragem das disciplinas, nas 
inscrições das turmas de horários.     

Em determinadas situações,como o 
caso de não aparecerem todas as 

disciplinas a que o aluno está inscrito, 
existe a necessidade da referência a 
um curso distinto daquele a que se 
encontra inscrito, ou ao seu próprio 
curso. No caso do aluno não alterar a 
referência do curso serão utilizadas 

as suas inscrições normais.

Esta página, acessível quando  
seleccionada a opção mudança de 
curso, é constituída pela listagem de 

cursos activos que podem ser usados 
na filtragem das disciplinas, nas 
inscrições das turmas de horários.     

Em determinadas situações,como o 
caso de não aparecerem todas as 

disciplinas a que o aluno está inscrito, 
existe a necessidade da referência a 
um curso distinto daquele a que se 
encontra inscrito, ou ao seu próprio 
curso. No caso do aluno não alterar a 
referência do curso serão utilizadas 

as suas inscrições normais.
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Inscrições em Opções Livres

Listagem com as 5 escolhas possíveis
para inscrições em opções livres,e em 
que para cada uma aparece a lista de 

disciplinas associadas à opção.

Listagem com as 5 escolhas possíveis
para inscrições em opções livres,e em 
que para cada uma aparece a lista de 

disciplinas associadas à opção.

O aluno antes de seleccionar uma disciplina
pode visualizar informações específicas das 

disciplinas.

O aluno antes de seleccionar uma disciplina
pode visualizar informações específicas das 

disciplinas.
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Inscrições em Opções Livres(exemplo)

Esta página, acessível depois do 
aluno seleccionar as disciplinas 

para as diferentes escolhas,
serve de comprovativo da pré-

inscrição em opções livres 
efectuada pelo aluno.

Além das disciplinas a que o aluno 
se inscreveu esta página 

apresenta as informações 
específicas de cada uma das 

disciplinas.

Esta página, acessível depois do 
aluno seleccionar as disciplinas 

para as diferentes escolhas,
serve de comprovativo da pré-

inscrição em opções livres 
efectuada pelo aluno.

Além das disciplinas a que o aluno 
se inscreveu esta página 

apresenta as informações 
específicas de cada uma das 

disciplinas.
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Inquéritos Pedagógicos
Início do inquérito com algumas 
informações relevantes sobre a 
que fim se destina o inquérito. 

Este inquérito subdivide-se em 3 
partes: questões sobre o aluno, 

disciplina e docente.

Início do inquérito com algumas 
informações relevantes sobre a 
que fim se destina o inquérito. 

Este inquérito subdivide-se em 3 
partes: questões sobre o aluno, 

disciplina e docente.

Listagem com todas as 
disciplinas a que o aluno se 

encontra inscrito e às quais deve 
responder ao inquérito.

Listagem com todas as 
disciplinas a que o aluno se 

encontra inscrito e às quais deve 
responder ao inquérito.
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Inquéritos Pedagógicos 2003/2004( cont.)
O aluno deve 

seleccionar cada 
uma das 

disciplinas a que 
está inscrito, e 

acede à primeira 
parte do 

inquérito, 
questões sobre o 
aluno, e no qual  

deve responder a 
cada uma das 
afirmações, 

seleccionando a 
opção que mais 
se aproximar da 

sua situação.

O aluno deve 
seleccionar cada 

uma das 
disciplinas a que 
está inscrito, e 

acede à primeira 
parte do 

inquérito, 
questões sobre o 
aluno, e no qual  

deve responder a 
cada uma das 
afirmações, 

seleccionando a 
opção que mais 
se aproximar da 

sua situação.
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Inquéritos Pedagógicos 2003/2004( cont.)

Depois de submetidas as respostas às 
questões referentes ao aluno, passa-

se para as questões relacionadas com 
a disciplina em que o tipo de resposta 

possível varia em termos de 
concordância ou discordância, e se 

for o caso, não aplicavél à situação do 
aluno.                                 

O aluno têm ainda a possibilidade de 
não querer responder, para isso basta 
seleccionar a opção “Não respondo”.

Depois de submetidas as respostas às 
questões referentes ao aluno, passa-

se para as questões relacionadas com 
a disciplina em que o tipo de resposta 

possível varia em termos de 
concordância ou discordância, e se 

for o caso, não aplicavél à situação do 
aluno.                                  

O aluno têm ainda a possibilidade de 
não querer responder, para isso basta 
seleccionar a opção “Não respondo”.
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Inquéritos Pedagógicos 2003/2004( cont.)
Caso o inquérito não esteja associado ao docente, isto é, o aluno não tenha 
que responder às questões relacionadas com os docentes que leccionam a 

disciplina, ao serem submetidas as respostas sobre a disciplina, reporta 
automáticamente para a lista de disciplinas, seleccionando outra disciplina 

para responder ao inquérito. Se o inquérito tiver docentes associados 
acede à página que permite o acesso às questões referentes a todos os 

docentes que leccionam a disciplina que está a responder ao inquérito.

Caso o inquérito não esteja associado ao docente, isto é, o aluno não tenha 
que responder às questões relacionadas com os docentes que leccionam a 

disciplina, ao serem submetidas as respostas sobre a disciplina, reporta 
automáticamente para a lista de disciplinas, seleccionando outra disciplina 

para responder ao inquérito. Se o inquérito tiver docentes associados 
acede à página que permite o acesso às questões referentes a todos os 

docentes que leccionam a disciplina que está a responder ao inquérito.
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Inquéritos Pedagógicos 2003/2004( cont.)
Lista de todos os 

docentes que 
leccionam a 

disciplina, à qual se 
está a responder ao 
inquérito. O aluno 
selecciona  o seu 

docente para 
responder às questões 
referentes ao mesmo. 

No final de ter 
respondido aos seus 

docentes, deve 
seleccionar a opção 

“Disciplina Seguinte”
para continuar a 

responder ao 
inquérito.

Lista de todos os 
docentes que 
leccionam a 

disciplina, à qual se 
está a responder ao 
inquérito. O aluno 
selecciona  o seu 

docente para 
responder às questões 
referentes ao mesmo. 

No final de ter 
respondido aos seus 

docentes, deve 
seleccionar a opção 

“Disciplina Seguinte”
para continuar a 

responder ao 
inquérito.
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Inquéritos Pedagógicos 2003/2004( cont.)
Para as questões relativas ao docente,
o tipo de resposta possível, varia em
termos de concordância ou
discordância, e se for o caso, não 
aplicavél.                                                     
O aluno têm ainda a possibilidade de 
não querer responder, para isso basta 
seleccionar a opção “Não respondo”.

Para as questões relativas ao docente,
o tipo de resposta possível, varia em
termos de concordância ou
discordância, e se for o caso, não 
aplicavél.                                                     
O aluno têm ainda a possibilidade de 
não querer responder, para isso basta 
seleccionar a opção “Não respondo”.

Depois de submeter as 
respostas passa para o
docente seguinte, até ter 
terminado para todos 
docentes da lista. Quando
não tiver mais docentes, o 
aluno deve seleccionar a 
opção “Disciplina 
Seguinte”, e realizar o
mesmo procedimento para 
a disciplina seguinte.

Depois de submeter as 
respostas passa para o
docente seguinte, até ter 
terminado para todos 
docentes da lista. Quando
não tiver mais docentes, o 
aluno deve seleccionar a 
opção “Disciplina 
Seguinte”, e realizar o
mesmo procedimento para 
a disciplina seguinte.
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Disciplinas em Modo de Avaliação
Esta página permite ao 

aluno, para as disciplinas 
a que está inscrito com 

modos de avaliação 
activos e período de 

inscrição em modos de 
avaliação aberto, a 

possibilidade de escolher 
qual o modo de avaliação 
que se adequa mais à sua 

situação.                    
Essa opção escolha de 
modo de avaliação está

acessível no símbolo
representado na lista das 
disciplinas, ao lado do 

nome de cada disciplina

Esta página permite ao 
aluno, para as disciplinas 
a que está inscrito com 

modos de avaliação 
activos e período de 

inscrição em modos de 
avaliação aberto, a 

possibilidade de escolher 
qual o modo de avaliação 
que se adequa mais à sua 

situação.                      
Essa opção escolha de 
modo de avaliação está

acessível no símbolo
representado na lista das 
disciplinas, ao lado do 

nome de cada disciplina
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Disciplinas em Modo de Avaliação -

De acordo com os modos de 
avaliação disponíveis para a 
disciplina em causa, o aluno 
selecciona a que mais  lhe 

convier como modo de 
avaliação à disciplina.

De acordo com os modos de 
avaliação disponíveis para a 
disciplina em causa, o aluno 
selecciona a que mais  lhe 

convier como modo de 
avaliação à disciplina.
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Inscrições em Mini-Testes
Esta página permite ao 

aluno, para as disciplinas 
a que está inscrito, com 

período de inscrições em 
exames aberto, a 
possibilidade de 

seleccionar o exame 
pretendido entre os 

disponíveis.                 
Essa opção inscrição em 

exames está acessível 
no símbolo  

representado na lista das 
disciplinas, ao lado do 

nome de cada disciplina

Esta página permite ao 
aluno, para as disciplinas 
a que está inscrito, com 

período de inscrições em 
exames aberto, a 
possibilidade de 

seleccionar o exame 
pretendido entre os 

disponíveis.                  
Essa opção inscrição em 

exames está acessível 
no símbolo  

representado na lista das 
disciplinas, ao lado do 

nome de cada disciplina
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Inscrições em Mini-Testes

De acordo com os exames disponíveis para a disciplina em 
causa, o aluno selecciona o que mais  lhe convier como 

grupo de exame a realizar.

De acordo com os exames disponíveis para a disciplina em 
causa, o aluno selecciona o que mais  lhe convier como 

grupo de exame a realizar.
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Inscrições em Mini-Testes

Enquanto o processo de inscrições em exames 
estiver  aberto, o aluno pode sempre que 

entender alterar ou remover as suas inscrições.

Enquanto o processo de inscrições em exames 
estiver  aberto, o aluno pode sempre que 

entender alterar ou remover as suas inscrições.
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Pedido de Certidões
O aluno tem acesso à página, onde 

poderá escolher quais as certidões, 
entre as disponíveis e de acordo com o 

seu tipo de formação, que pretende 
requerer aos Serviços Académicos.

O aluno tem acesso à página, onde 
poderá escolher quais as certidões, 

entre as disponíveis e de acordo com o 
seu tipo de formação, que pretende 
requerer aos Serviços Académicos.
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Pedidos de Requerimentos
Dados a preencher:

Assunto do requerimento 
Entidade a requerer 
Exposição do requerimento

Dados a preencher:
Assunto do requerimento 
Entidade a requerer 
Exposição do requerimento

Está disponível para consulta um texto
descritivo de cada um dos assuntos 
dos requerimentos disponíveis. 
Seleccionar a opção.

Está disponível para consulta um texto
descritivo de cada um dos assuntos 
dos requerimentos disponíveis. 
Seleccionar a opção.

Os dados pessoais de cada aluno, 
aparecem preenchidos por defeito. 
Alguma alteração pretendida deve ser 
efectuada na área de dados pessoais

Os dados pessoais de cada aluno, 
aparecem preenchidos por defeito. 
Alguma alteração pretendida deve ser 
efectuada na área de dados pessoais

Aqui são criados e submetidos
os requerimentos
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Pedidos de Requerimentos

No caso do assunto escolhido implicar
devolução monetária ao aluno, ficam
disponíveis no requerimento dois 
novos campos : 

NIB (Número Identificação bancário)
NIF (Número Identificação Fiscal)

Estes dois dados são mantidos na área
de dados pessoais e são de 
preenchimento obrigatório. 

No final ‘Submeter Requerimento’

No caso do assunto escolhido implicar
devolução monetária ao aluno, ficam
disponíveis no requerimento dois 
novos campos : 

NIB (Número Identificação bancário)
NIF (Número Identificação Fiscal)

Estes dois dados são mantidos na área
de dados pessoais e são de 
preenchimento obrigatório. 

No final ‘Submeter Requerimento’
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Alteração do Código Pessoal

Esta página tem por 
objectivo o de permitir 
ao aluno alterar o seu 

código pessoal de 
acesso à Secretaria 

Virtual.

Esta página tem por 
objectivo o de permitir 
ao aluno alterar o seu 

código pessoal de 
acesso à Secretaria 

Virtual.
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Boletim de Sugestões / Reclamações

O aluno pode indicar 
eventuais erros
detectados na 

aplicação ou nos 
dados possibilitando

assim uma rápida 
correcção e 

consequentemente uma 
melhoria no serviço .

O aluno pode indicar 
eventuais erros
detectados na 

aplicação ou nos 
dados possibilitando

assim uma rápida 
correcção e 

consequentemente uma 
melhoria no serviço .
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Contactos

GaGI – Gabinete de Gestão de Informação

Email: gagi@adm.ua.pt

Serviços Académicos

Email: academ@adm.ua.pt

Telefone: 234 370347
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