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PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES COLOCADOS(AS) ATRAVÉS 
DE CONCURSO NACIONAL DE ACESSO E CONCURSOS ESPECIAIS

Manual de apoio
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PASSO

A

B

  Acesso ao Inforestudante:

SEGUE OS PASSOS

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO:

Consulta do número de estudante: 
https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio/security/consultarUtilizador.do

Acesso ao sistema com o número de estudante indicado e a palavra-chave fornecida pela DGES  
no momento da colocação, recebida no e-mail. É obrigatório mudar a palavra-chave no primeiro acesso.

Após autenticar a palavra-chave surge novamente o ecrã principal com o n.º de aluno já preenchido,  
bastando indicar a palavra-chave fornecida pela DGES.

Candidatos(as) que desconhecem a chave comunicada pela DGES ou têm problemas no 
acesso, enviar e-mail para: 
apoiononio@fcsh.unl.pt.

Acesso ao Inforestudante com os mesmos dados utilizados na candidatura.

OUTROS CONCURSOS:

Consulta o n.º de estudante aqui.

O número de estudante só poderá ser consultado após abertura do período de matrículas.

https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio/security/consultarUtilizador.do
mailto:apoiononio%40fcsh.unl.pt?subject=


2

3

PASSO

PASSO

  Processo de matrícula

  Inserção de dados pessoais
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PASSO

  Adicionar endereço oficial
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6

PASSO

PASSO

  Adicionar e-mail de contacto

  Informação sobre deficiência/doença orgânica e autorização de divulgação de informação

Não é obrigatório inserir o e-mail institucional logo neste passo. Se o fizer, terá de inserir a 
palavra-chave que receber no e-mail. Não é necessário sair deste ecrã – pode abrir outra janela 
de navegação para consultar o e-mail ou consultá-lo no telemóvel. 
Se o processo demorar, verifique se a palavra-chave não está na pasta SPAM ou altere para 
outro endereço de e-mail.  
Caso não preencha logo o e-mail oficial, quando fizer logout e novamente login, após a fi-
nalização de todo o processo de matrícula/inscrição, o sistema vai pedir a inserção do e-mail 
oficial para enviar informação relativa aos termos de utilização do e-mail institucional.
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PASSO

  Confirmação de que se pretende matricular no curso em que foi colocado(a)

  Validação da informação pessoal inserida anteriormente. É sempre possível voltar atrás para   
  correção de dados

  Confirmação final da matrícula no curso
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PASSO

PASSO
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  Confirmação do NIF e inserção da morada fiscal

  Preenchimento do inquérito RAIDES11
PASSO
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PASSO

  Antes do início do processo de inscrição é necessário confirmar as informações inseridas na plataforma

13
PASSO

  Início do processo de inscrição
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PASSO

  A plataforma indica a criação de dívidas de pré-inscrição, que devem ser liquidadas através  
  das referências multibanco disponíveis para avançar na inscrição 
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PASSO

  Verificar as dívidas geradas antes do pagamento

O pagamento deve ser realizado através de qualquer caixa MB ou Homebanking com estas 
referências, de modo a ficar automaticamente integrado, para prosseguir com a inscrição 
seguidamente. 

Selecionar os itens a agregar e cliquar em Gerar Dados de Pagamento. 
O ecrã seguinte apresenta a referência Multibanco para proceder ao 
pagamento de todos os itens agregados.
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PASSO

  Após a liquidação das dívidas geradas, deve retomar a inscrição.  
  No Inforestudante, selecione a opção Balcão Académico > Inscrições em Cursos

17
PASSO

  Novo alerta sobre a recolha e processamento de dados

Só após o sistema dar como liquidadas as dívidas de inscrição é que 
a opção  Balcão Académico > Inscrições em Cursos  ficará disponível. 
Poderá ser necessário fazer logout e novamente login para que a opção 
esteja disponível.
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  Início do processo de Inscrição

  Selecionar as disciplinas. Na secção “Disciplinas do Plano de Estudos”, selecionar “Adicionar”19
PASSO
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PASSO

  Validar as disciplinas escolhidas. Caso pretenda inscrever-se em “Disciplinas Opcionais de Lista Aberta” 
  deve selecionar “Adicionar”
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PASSO

PASSO

  Visualização das regras de inscrição em disciplinas de lista aberta;

  Escolha do curso onde pretende inscrever-se nas Disciplinas em Lista Aberta



23

25

PASSO

PASSO
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PASSO

  Seleção das disciplinas em regime de Lista Aberta

  Confirmação das disciplinas escolhidas

  Após selecionar as disciplinas do plano de estudo e as disciplinas opcionais, confirme os limites de  
  créditos (ECTS). Os ECTS utilizados não podem ser superiores aos ECTS possíveis



26
PASSO

  Conclusão da inscrição;

  Impressão do resumo da inscrição;27
PASSO

Nota sobre o e-mail institucional:  

A criação da conta de e-mail institucional de estudante é automática e irá ocorrer na próxima 
autenticação, após a finalização do processo de  matrícula e da inscrição.  

A conta só será criada após aceitar os termos e condições. Após este passo, o seu login  
no Inforestudante passa a ser a(númerodealuno)@campus.fcsh.unl.pt.  



fcsh.unl.pt


