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1. Acesso à plataforma NONIO
Aceda ao link https://inforestudante.ipc.pt e proceda à autenticação indicando as credencias
utilizadas aquando da candidatura.

Figura 1 - Ecrã de Autenticação.

2. Realizar a matrícula/inscrição
O processo de matrícula/inscrição desenvolve-se numa sucessão de ecrãs devendo o aluno ter
em atenção os campos de preenchimento obrigatório e todas as informações que lhe são
apresentadas.
Depois de autenticado, clique no menu Matrículas disponível na sessão Balcão Académico para
iniciar o processo de matrícula/inscrição.

Figura 2 - Menu para iniciar o processo de matrícula.

Apresentação dos termos associados à recolha e processamento dos dados devem ser lidos e
compreendidos pelo aluno.
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Figura 3 - Informação sobre a recolha de dados.

Depois de ler a informação apresentada, clique em Continuar para avançar para o ecrã seguinte.

Figura 4 - Recolha de dados pessoais.

Recordamos que os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.
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O aluno pode, na interface seguinte, definir vários endereços de contacto, sendo necessário para
o efeito clicar no botão Adicionar Outros Endereços.
Pode também alterar o endereço oficial apresentado ou continuar o processo de
matrícula/inscrição, clicando no botão Continuar.

Figura 5 - Endereço de contacto.

Confirme o contacto oficial de email e altere o contacto de telemóvel ou adicione outro contacto
clicando no botão Adicionar Contacto.

Figura 6 - Endereço de email oficial e contacto telefónico.

No ecrã seguinte tenha em atenção a indicação da data da última toma da vacina Anti-Tetânica
que é obrigatória bem como a indicação dos campos assinalados como obrigatórios.
As autorizações para a divulgação da informação são solicitadas neste ecrã podendo ser
alteradas mais tarde na área dos seus dados pessoais.
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Figura 7 - Recolha de outos dados.

Clique no botão Continuar para avançar no processo de matrícula/inscrição.
Na interface seguinte o aluno confirma que pretende realizar a matrícula no curso onde foi
colocado e pode indicar ainda se solicitou creditações (equivalências).

Figura 8 - Confirmação de intenção de matrícula.

No ecrã seguinte o aluno confirma os dados oficiais indicados e o curso onde pretende fazer a
matrícula/inscrição.
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Figura 9 - Confirmação dos dados pessoais e de contacto.

De seguida é apresentado um ecrã informativo com as obrigações do aluno no que respeita ao
pagamento das taxas e propinas inerentes ao processo de matrícula/inscrição.

Figura 10 - Informação sobre as obrigações relativas às dívidas e pagamentos a realizar.

O preenchimento do inquérito RAIDES é de caracter obrigatório e todos os campos assinalados
devem ser preenchidos pelo aluno.
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Figura 11 - Inquérito RAIDES.

Ecrã de confirmação dos dados pessoais antes de avançar para a inscrição. Neste ecrã o aluno
pode corrigir/alterar os dados apresentados, clicando no respetivo botão Alterar.

Figura 12 - Confirmação dos dados antes de avançar para a inscrição.

Página 9 de 18

Na interface seguinte é apresentado o curso onde o aluno vai fazer a inscrição. Clique no botão
Selecionar para avançar na inscrição.

Figura 13 - Selecionar o curso onde pretende fazer a inscrição.

A inscrição requer o pagamento da respetiva taxa de inscrição e da primeira prestação da
propina. Clicando no botão Confirmar são geradas as referências multibanco (MB) para o aluno
proceder ao respetivo pagamento.

Figura 14 - Confirmação para gerar dívidas de pré-inscrição.

A taxa de inscrição e a primeira prestação da propina foi gerada. Clique no botão Selecionar e
de seguinte em Ver dados de Pagamento para aceder à informação indispensável para realizar
o pagamento.

Figura 15 - Informação de dívidas por pagar.

Figura 16 - Acesso aos dados para pagamento.

No ecrã seguinte, clicando no botão Imprimir Dados de Pagamento o aluno tem acesso ao
documento com toda a informação para proceder ao pagamento das dívidas de pré-inscrição
(taxa de inscrição e primeira prestação).
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Figura 17 - Informação das dívidas de inscrição.

Pode ainda optar por gerar uma única referência MB para fazer um pagamento único do total
em dívida. Com esse propósito clique no botão Gerar Dados de Pagamento.

Figura 18 - Agregação de dívidas para gerar referência MB única.

Selecione os itens a agregar e clique em Gerar Dados de Pagamento. O ecrã seguinte apresenta
a referência MB para proceder ao pagamento de todos os itens agregados.
O pagamento pode ser realizado através de qualquer caixa MB, Homebanking ou ainda, caso a
inscrição seja realizada presencialmente, na tesouraria ou nos locais disponibilizados pela
Unidade Orgânica para o efeito.
Depois de realizar o pagamento o aluno deve voltar à plataforma inforestudante e continuar o
processo de matrícula/inscrição.
Para continuar selecione na sessão Balcão Académico a opção Inscrições em Cursos.

Figura 19 - Informação de recolha e processamento de dados.

Retome o processo clicando em Continuar e no ecrã onde são apresentados os dados pessoais
clique novamente em Continuar.
A inscrição está desbloqueada e pode continuar a inscrição clicando no botão Selecionar.
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Figura 20 - Selecionar o curso para inscrição.

No ecrã seguinte, existe uma área onde podem ser disponibilizados avisos que pretendem
orientar o aluno no processo de inscrição. Tenha particular atenção a estes avisos quando no
ano em que se está a inscrever existem disciplinas de opção e estas estão colocadas em grupos
designados por Grupos de Opção.

Figura 21 - Acesso aos Avisos e às UC do plano de estudos.

Clique em Adicionar na área Disciplinas do Plano de Estudos para ter acesso às Unidades
Curriculares do plano de estudos do curso onde fez a matrícula.
Selecione as Unidades Curriculares em que se pretende inscrever, tendo em conta as regras que
estão definidas para o curso e clique no botão Gravar.
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Figura 22 - Lista de UCs disponíveis para inscrição.

Para avançar no processo de matrícula/inscrição clique no botão Continuar.

Figura 23 - Confirmação de inscrição nas UCs.

Caso o curso em que se está a inscrever tenha grupos de opções, o aluno deve confirmar as
Unidades Curriculares, os grupos de opção e o número de ECTS necessários em cada um dos
grupos. Tenha em atenção se o curso desenvolve em semestres ou trimestres e considerando
estes para o ano curricular em que se está a inscrever, confirme que selecionou as Unidades
Curriculares necessárias.
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Figura 24 - Informação sobre os grupos de opção e as Unidades Curriculares em que se inscreveu.

Caso pretenda alterar a inscrição volte ao ecrã anterior clicando no botão Voltar.
Se estiver tudo correto, clique no botão Continuar para passar ao ecrã seguinte.
Confirme se realmente se inscreveu em todas as Unidades Curriculares que pretende frequentar
e clique no botão Concluir.
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Figura 25 - Confirmação final da inscrição.

Conclua a inscrição assinalando que leu e compreendeu toda a informação que lhe foi
apresentada e clicando no botão Confirmar.

Figura 26 - Conclusão da inscrição.

O processo está concluído podendo fazer o download do resumo da inscrição.

Figura 27 - Acesso ao resumo da inscrição.

3. Comprovativo Multiusos
Para aceder ao comprovativo Multiusos, na sessão Balcão Académico clique no menu
Documentos.
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Figura 28 - Gerar Novo Documento.

Clique no botão Gerar novo documento e na interface seguinte clique em Gerar documento.

Figura 29 - Gerar documento multiusos.

Selecione o ano letivo atual e clique em Continuar.

Figura 30 - Seleção do ano letivo.

No ecrã seguinte é apresentado um resumo da informação a incluir no certificado multiusos.
Clique em Continuar.
Tratando-se de um documento gratuito não é apresentado qualquer valor de pagamento.

Figura 31 - Confirmação para gerar documento.

Clique em Continuar para gerar o documento e fazer o download do mesmo.
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Figura 32 - Download do documento.

Depois de gerado, o documento fica disponível para download na área dos documentos.

Figura 33 - Acesso ao documento na área dos Documentos.

Página 17 de 18

