GUIA DE APOIO AO ALUNO
www.si.uevora.pt
Os Serviços de Informática asseguram o funcionamento das infraestruturas de rede, de servidores e de
equipamento terminal bem como dos serviços, sistemas e aplicações informáticas utilizadas na
Universidade, nomeadamente o SIIUE (Sistema de Informação Integrado da Universidade de Évora),
Moodle (Sistema de apoio ao ensino), correio eletrónico e acesso Wi-Fi.
Neste guia poderás encontrar alguns serviços que te serão úteis nesta nova etapa da tua vida
académica. Estes e outros serviços igualmente disponibilizados estão descritos com maior detalhe
em http://www.si.uevora.pt/servicos.
Poderás solicitar o apoio técnico dos Serviços de Informática através do endereço de correio
eletrónico apoio@si.uevora.pt, do telefone 266 760 983 ou do telemóvel 927 411 880.
Poderás igualmente dirigir-te ao Gabinete de Apoio que funciona no r/c do Edifício da Antiga Cadeia,
no Largo Senhora da Natividade.
O atendimento realiza-se todos os dias úteis das 10h às 16h

ATRIBUIÇÃO DE DADOS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Para os diversos serviços disponibilizados são utilizados os mesmos dados de acesso (nome
de utilizador e palavra-passe). No ato da matrícula, é atribuído a cada aluno um login/“nome
de utilizador” e uma “palavra-passe” que deverão utilizar para acesso aos diversos serviços
disponibilizados, nomeadamente: SIIUE, Moodle, Correio Eletrónico, Wi-Fi, entre outros.
Os logins institucionais atribuídos aos alunos obedecem às seguintes regras:
Alunos de 1.º Ciclo
Alunos de 2.º Ciclo
Alunos de 3.º Ciclo
Alunos de Pós-graduação ou Pós-Licenciatura
Alunos de outros Cursos de Formação Contínua
Alunos Externos

lxxxxx
mxxxxx
dxxxxx
pxxxxx
fcxxxxx
exxxxxx

Em que xxxxx é o número mecanográfico do aluno, que é fornecido aquando da Matrícula
inicial. A palavra-passe atribuída é, por defeito, o n.º de identificação civil (Cartão de Cidadão,
Bilhete de Identidade, Passaporte, ou outro), que deve ser alterada, obrigatoriamente, no
primeiro acesso, uma vez que, por razões de segurança se encontra expirada e só após a sua
alteração poderás utilizar os teus dados de acesso. A alteração da palavra-passe é concretizada
no SIIUE, com implicações em todos os outros serviços. Só após essa alteração poderás vir a
utilizar estes dados de acesso para os restantes serviços.
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1. Sistema de Informação Integrado da Universidade de Évora (SIIUE)
O SIIUE está disponível no endereço https://siiue.uevora.pt/, e agrega num único portal um
conjunto de serviços essenciais para a vida académica.
Entre os seus vários perfis de utilizadores, está disponível o perfil de ALUNO que é um meio
fundamental na ligação entre o aluno e a Universidade, no qual este poderá, entre outras
funcionalidades:
 Consultar e atualizar dados pessoais e contactos;
 Alterar a palavra-passe de acesso e configurar a funcionalidade para sua recuperação;
 Consultar o seu historial académico;
 Realizar inscrições;
 Consultar o seu registo académico (avaliações);
 Consultar informação de sumários e relatórios de unidades curriculares;
 Consultar o pagamento das propinas e obter as referências de pagamento das mesmas;
 Candidatar-se a Bolsas e Alojamento;
 Responder a Inquéritos.
>>Utiliza os teus dados de acesso [Nome de Utilizador e Palavra-Passe], para aceder ao SIIUE)<<

2. Eduroam (Rede sem fios)
O acesso gratuito à rede sem fios está disponível em todos os edifícios da Universidade com
cobertura em espaços comuns, como sejam zonas de estudo, bibliotecas, refeitórios, bares e
algumas salas de aula. Dentro de cada edifício, as principais zonas com cobertura estão
identificadas com placas de sinalização.
Este mesmo acesso poderá ser utilizado em toda a rede eduroam. Os dados de acesso à rede
sem fios funcionam em qualquer instituição aderente à Eduroam assegurando assim um acesso
à Internet, gratuito e seguro, não só em Portugal mas por todo o mundo
(http://www.eduroam.org), nomeadamente nas Instituições de Ensino Superior nacionais e
estrangeiras.
Para configurar a Eduroam - rede sem fios (Wireless/WiFi) deverás criar manualmente no teu
computador a rede sem fios eduroam-guest tal como se ilustra na imagem seguinte.
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De seguida acede ao endereço http://wifi.uevora.pt/ e segue as instruções (preferencialmente,
e se o sistema operativo do teu computador for Windows, executa o configurador automático).

3. Correio Eletrónico
A cada novo aluno é atribuído automaticamente um e-mail institucional que deverá ser utilizado
nos contactos de âmbito académico, com o seguinte formato:
<nome_de_utilizador>@alunos.uevora.pt.
O serviço de e-mail institucional dos alunos é disponibilizado pelo G Suite e tem a interface,
espaço e qualidade do Gmail. Poderás aceder e gerir o teu correio eletrónico através do
endereço:
http://webmail.alunos.uevora.pt/
Os dados de acesso são os mesmos dos restantes serviços e a palavra-passe só poderá ser
alterada no SIIUE.
São ainda disponibilizados os restantes serviços do Google a que poderás aceder através dos
seguintes endereços:
Calendar - http://calendar.alunos.uevora.pt/
Docs - http://drive.alunos.uevora.pt/
Sites - http://sites.alunos.uevora.pt/

4. Moodle
É uma plataforma de apoio ao estudo, disponível em http://www.moodle.uevora.pt, na qual
os alunos podem consultar documentação relativa às suas aulas, bem como comunicar com os
professores e com colegas. Nota que apenas terás acesso às unidades curriculares em que
estiveres inscrito e que estejam disponíveis na plataforma. Quaisquer notificações eletrónicas
provenientes da plataforma e das respetivas unidades curriculares nela existentes serão
enviadas para o e-mail institucional do aluno na Universidade de Évora
(<nome_de_utilizador>@alunos.uevora.pt).
Os dados de acesso são os mesmos dos restantes serviços e a palavra-passe só poderá ser
alterada no SIIUE.
Apoio Técnico: moodle@uevora.pt

5. RDPC – Repositório Digital de Publicações Científicas
O Repositório Digital de Publicações Científicas da Universidade de Évora (RDPC-UE) constitui
parte do Sistema Digital de Investigação Científica da Universidade de Évora e está disponível
em http://rdpc.uevora.pt/.
A sua administração e operacionalização são realizadas pelos Serviços de Informática em
conjunto com os Serviços de Ciência e Cooperação da Universidade de Évora.
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6. B-On – Biblioteca do Conhecimento Online
A B-On, Biblioteca do Conhecimento Online, reúne diversas editoras de revistas científicas
internacionais de modo a oferecer um conjunto vasto de artigos científicos disponíveis online.
O livre acesso à B-On e aos artigos disponíveis é facultado a todos os alunos que o façam a partir
da rede das instituições aderentes, nas quais se inclui a Universidade de Évora. Existe ainda,
mediante configuração própria, a possibilidade de acesso à B-On a partir de fora da rede da
Universidade. Este acesso remoto é permitido mediante a correta configuração do Proxy no
Browser que utilizas para aceder à internet.
Poderás obter mais informações em http://www.si.uevora.pt/servicos/B-On.

7. OFFICE 365- gratuito para a comunidade académica
A Universidade de Évora estabeleceu um protocolo com a Microsoft com o intuito de
disponibilizar a todos os seus alunos e funcionários (docentes e não docentes) o Office 365 de
forma gratuita durante o ano letivo 2017/2018.
O Office 365 atribui aos seus utilizadores 1 TB de espaço na nuvem, as últimas versões do Office,
permitindo também a edição em simultâneo de ficheiros em tempo real, podendo ser instalado
em até 5 PCs ou MACs + 5 dispositivos móveis.
Para aceder ao Office 365 deve começar por obter os seus dados de acesso através do SIIUE e
seguir as indicações disponibilizadas.
Poderás consultar todas as informações em http://office365.uevora.pt/

8. MY.UE
O MY.UE é uma plataforma integradora de serviços da Universidade de Évora que permite o
acesso a conteúdos em tempo real através de terminais de comunicação móvel - atualmente
disponível para smartphones e tablets com sistema operativo IOS (Apple) e Android (4.0 ou
superior).
A partir do seu telemóvel os alunos podem receber notificações e podem consultar conteúdos
variados e relevantes para a sua vida académica, desde o acesso aos dados sobre inscrições,
horários, programas das disciplinas, processo de avaliação, classificações e todas as iniciativas
a decorrer no campus. Esta plataforma disponibiliza o acesso a serviços do SIIUE e MOODLE.
Poderás consultar mais informações em http://myue.uevora.pt/
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