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GUIA RÁPIDO: Pré-Inscrições em UCs Optativas
O Processo de Pré-Inscrição disponibilizado anualmente aos alunos, permite a estes definirem a sua preferência nas UCs optativas a frequentarem no próximo ano letivo, sendo que
de acordo com essa preferência e as condições previstas em regulamento, os mesmos serão seriados e colocados nas UCs optativas que poderão frequentar nesse ano. Em função
das preferências manifestadas pelos estudantes pode haver optativas que não venham a ser oferecidas.
Note-se que no período de inscrição, o aluno terá de aceder ao SIIUE e formalizar a sua inscrição nas UCs em que se pré-inscreveu e que foi aceite. Sem esse procedimento, não
poderá frequentar as UCs em causa (mesmo que se tenha pré-inscrito e que tenha sido “colocado” nessa UC). Atenção portanto, aos prazos de inscrição. Caso não proceda à préinscrição, fica sujeito às vagas remanescente nessas UC´s optativas, se houverem, no período definido para inscrições.
Estarão disponíveis para pré-inscrição as UC’s optativas para as quais os Departamentos optaram por aderir a este sistema, e apenas poderão realizar pré-inscrições os alunos que
ainda não tenham obtido aproveitamento à totalidade dos ECTS optativos do curso (não são consideradas as optativas livres).
Este guia descreve o processo de pré-inscrição nas UCs optativas no SIIUE, por parte dos Alunos.

1. Aceder à opção
As pré-inscrições decorrem online, no perfil ALUNO do SIIUE, em: http://siiue.uevora.pt (devendo
para tal, aceder com o Nome de Utilizador e Palavra-passe habituais).

[1]

Durante todo o período em que decorrem as Pré-Inscrições em Unidades Curriculares Optativas, ao
aceder ao SIIUE encontrará no menu principal a opção Pré-Inscrições através da qual poderá
Fazer/Alterar [1] novas pré-inscrições, ou ainda Listar [2] as pré-inscrições já efetuadas.

[2]

2. Fazer/Alterar Pré-Inscrições
Escolhendo a opção Fazer [1] do menu Pré-Inscrições ser-lhe-ão apresentadas as UCs disponíveis
para pré-inscrição.
Deverá então indicar, no campo Ordem [3] e para cada uma das Unidades Curriculares
apresentadas, o número de ordem de preferência para aquela UC.

[3]

No final, escolha a opção Continuar [4] para avançar para a página de confirmação.

[4]

Na página seguinte deve então confirmar as suas pré-inscrições, sendo que só fica efetivamente préinscrito quando visualizar a mensagem de que a pré-inscrição foi realizada [5].
[5]

Sendo que nesse momento receberá também uma notificação SIIUE com a informação da sua préinscrição.

Durante todo o período de pré-inscrições poderá voltar a esta página através da opção PréInscrições » Fazer [1] e alterar a sua preferência.

3. Listar Pré-Inscrições
Através da opção Pré-Inscrições » Listar [2] poderá visualizar as pré-inscrições realizadas.
Enquanto não está a decorrer o período de Pré-Inscrições por parte dos alunos, este menu não estará disponível, contudo, poderá sempre consultar as préinscrições realizadas, através da opção Ver » Pré-Inscrições do menu de contexto (acessível a partir do menu principal Aluno).

4. Dúvidas/Sugestões
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas agradecemos que contacte os Serviços Académicos [atendimento@sac.uevora.pt].
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