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1. Registo na plataforma NONIO
Aceda ao URL https://inforestudante.ipc.pt e proceda ao registo como novo utilizador clicando
no link Registar.

Figura 1 - Página principal do inforestudante.

Na interface seguinte na área das Disciplinas Isoladas clique no link Candidatar para avançar
para o registo no portal INFORESTUDANTE.

Figura 2 - Interface para acesso ao registo no portal.

O candidato deve ler a Política de Privacidade, confirmar a concordância com os termos
apresentados e clicar em Aceitar para avançar para a o registo no portal.
Na interface de registo tenha em atenção os campos de preenchimento obrigatório.
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Figura 3 - Formulário de registo.

Certifique-se que indica um endereço de correio eletrónico válido e que tem acesso ao mesmo.
Este endereço será utilizado para aceder à INFORESTUDANTE e será também para este endereço
que são enviadas as notificações automáticas geradas ao longo do processo de candidatura. Este
será o meio privilegiado de comunicação entre a Unidade Orgânica de Ensino e o candidato e/ou
futuro estudante.
Após o registo é enviada uma mensagem para o endereço de correio eletrónico indicado no
registo com as instruções para aceder à INFORESTUDANTE e completar o processo de registo.
Com a informação recebida aceda ao portal INFORESTUDANTE e conclua o processo de registo,
começando por indicar uma nova palavra-chave para aceder ao portal.

Figura 4 - Formulário de definição da palavra-chave para acesso ao portal.

Tenha em atenção os requisitos indicados para a nova palavra-chave.
O preenchimento dos dados pessoais é obrigatória e deverá indicar todos os dados solicitados.
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Figura 5 - Formulário de recolha dos dados pessoais.

Conforme indicado, a recolha da fotografia não é obrigatória, podendo continuar o processo de
registo sem a indicar.

Figura 6 - Recolha da fotografia.

A indicação de um endereço oficial é obrigatória. Tenha em atenção os campos assinalados com
* são de preenchimento obrigatório.

Figura 7 - Formulário de recolha dos dados de contacto.

Página 6

Deverá clicar em Continuar nas interfaces seguintes até concluir o processo de registo.

2. Registo de Candidatura a Disciplinas Isoladas
Concluído o processo de registo no âmbito da realização de candidatura a disciplinas isoladas, o
candidato é redirecionado para a interface que lhe permite iniciar o processo de candidatura.
Na interface apresentada deve selecionar a Unidade Orgânica e o curso onde é lecionada a UC
à qual se pretende candidatar para frequência como disciplinas isoladas. Clique no link Pesquisar
para listar as disciplinas que respeitam as condições indicadas.

Figura 8 - Escolha das disciplinas para candidatura à frequência.

Nesta interface o candidato pode adicionar as disciplinas para as quais se pretende candidatar
à frequência clicando no link Adicionar correspondente.

Figura 9 - Lista de disciplinas selecionadas.
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Na zona superior da interface são listadas as disciplinas adicionadas, sendo possível nesta fase
remover a seleção clicando no link Remover correspondente.
Para avançar no processo clique no link Gravar.
Na interface seguinte deve ter em atenção a informação relativa à submissão de documentos e
a obrigatoriedade dos mesmos em função das disciplinas a que se está a candidatar.

Figura 10 - Inserção de documentos.

Para associar um documento à candidatura, clique no link Adicionar correspondente e na
interface seguinte selecione no Modo de Entrega a opção Em formato Eletrónico e indique o
ficheiro, em formato PDF, que pretende entregar. Clique no link Gravar para submeter o ficheiro
selecionado.
Para avançar no processo de candidatura clique no link Submeter Candidatura.

Figura 11 - Submeter candidatura.

Na interface seguinte clique no link Confirmar para concluir o processo de candidatura.
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Figura 12 - Confirmar a candidatura.

3. Consultar o processo de candidatura a disciplinas isoladas
Através do menu Disciplinas Isoladas tem acesso à informação da candidatura.

Após seriação da candidatura o emolumento correspondente é gerado e fica disponível para
pagamento, ficando a inscrição pendente do pagamento do emolumento devido.
Consultado a candidatura, e para as inscrições que foram aceites, é apresentada a informação
necessária para realizar o pagamento do emolumento através do link Dados de Pagamento.

Figura 13 - Informação da candidatura.

Na informação com os detalhes da prestação clique no link Pagar para consultar a informação
para efetuar o pagamento.
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Figura 14 - Detalhes da Prestação.

Figura 15- Informação para realizar o pagamento do emolumento

Após realizar o pagamento este deverá ser confirmado pelos serviços académicos e a inscrição
na unidade curricular será aprovada.

Figura 16 - Informação de pagamento realizado.

Quando a inscrição estiver concluída será apresentada a informação de que a inscrição está
aprovada.

Figura 17 - Informação de aprovação.
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