
Após concluir a sua inscrição e ela surgir no estado Definitiva, deverá novamente aceder à área de Inscrições Online da sua Secretaria Vir-
tual. Em seguida deverá clicar em Iniciar Reinscrição. Posteriormente, deverá proceder como inicialmente, ou seja, adicionar ou retirar as 
unidades curriculares que pretender (devendo clicar no quadrado à esquerda da(a) mesma(s)) e em seguida seleccionar as turmas para as 
disciplinas entretanto adicionadas. No final ficará disponível um comprovativo de reinscrição. 

 
 

Página 1   |   Serviços Académicos   

Muito Importante: As alterações na inscrição apenas podem ser efectuadas durante os prazos definidos pelos Serviços Académi-
cos. As modificações estão igualmente dependentes da existência de vagas nas turmas, bem como do cumprimento das restantes 
regras de inscrição (por exemplo, ao nível das precedências) 

Como alterar a minha inscrição on-line? 
É possível a um aluno, após concluir a sua inscrição on-line, proceder automática e autonomamente a alterações na inscrição (incluindo elimi-
nar disciplinas, adicionar disciplinas, mudar turmas) directamente na Secretaria Virtual. Para tal, deverá seguir as instruções abaixo. 

1. Como fazer para eliminar/mudar disciplinas? 

É igualmente possível efectuar uma troca de turma numa disciplina que já seleccionou em definitivo anteriormente. Neste caso específico, 
serão necessários dois passos: 
1) Primeiro, deverá anular a inscrição na disciplina (clicando no quadrado à esquerda da disciplina, de modo a retirar o visto verde). E m 
seguida deverá avançar com os restantes menus da inscrição e finalizar a reinscrição, anulando assim a inscrição nessa disciplina. 
2) Após conclusão do passo anterior deverá novamente clicar em Iniciar Reinscrição. Deverá agora voltar a seleccionar a disciplina que ante-
riormente eliminou e em que pretende mudar a turma. Caso o passo descrito em 1) tenha sido correctamente efectuado, poderá confirmar 
que na coluna mais à direita da disciplina surgirá a informação Anulada - No entanto pode reinscrever-se à mesma (ver imagem abaixo).  

 
 

Posteriormente, no separador de Escolha Turmas/Disciplina (ver imagem abaixo) deverá então clicar na escolha de turma e proceder à dese-
jada troca. Por fim, deverá prosseguir normalmente com a inscrição de modo a finalizá-la. No final ficará disponível um comprovativo de reins-
crição. 

2. Como fazer para trocar de turma numa disciplina que já escolhi? 
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