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GUIA RÁPIDO: Candidaturas a Unidades Curriculares Isoladas
A Universidade de Évora disponibiliza a possibilidade de um aluno externo frequentar unidades curriculares isoladas. Para tal, deve realizar o
processo de candidatura online, nos prazos próprios definidos em Calendário Escolar, através do perfil de Candidaturas a UC’s Isoladas do
SIIUE (Sistema de Informação Integrado da Universidade de Évora).

1. Aceder ao SIIUE
A partir de um computador com acesso à Internet utilize um browser (Internet
Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, etc.) para aceder ao SIIUE disponível em:
http://siiue.uevora.pt.
Já na página inicial do SIIUE clique no link Fazer Candidatura a uc’s isoladas [1]
presente na página de autenticação.

[1]

Note-se que não é necessário indicar quaisquer dados nos campos login e password.

2. Iniciar o processo
Depois de aceder ao perfil, comece por aceder ao menu Candidaturas a uc’s
isoladas. [2]
Na página seguinte e para dar início ao processo, deve inserir o seu nº de identificação
(n.º de BI / Cartão do Cidadão / Passaporte / etc.). [3]

[2]
[3]

3. Preencher os dados da candidatura
Na página seguinte preencha os dados solicitados. Os campos obrigatórios são
assinalados com *. Deverá introduzir:
• Dados Pessoais [6]
• Unidades curriculares a que se candidata (máximo de 30 ects anuais) [7]
• Contactos [8]
• Opção para análise de curriculum profissional (em caso de dúvida, consulte
nota explicativa) [9]
Depois de introduzidos todos os dados deverá selecionar o botão Guardar para dar
continuidade a processo. [10]

[4]
[5]
]
[6]
]
[7]
]
[8]
]
[9]
[10]

4. Adicionar Documentação
Através da opção Anexar/Ver documentos [5] devem ser anexados à candidatura
todos os documentos que lhe servirão de suporte. Estes documentos serão validados
pelos Serviços Académicos e posteriormente disponibilizados para análise para as
respetivas Escolas/Departamentos.
Devem ser adicionados todos os documentos requeridos [11], em formato .pdf ou .jpg
e de tamanho até 10 Mb cada. Após concluída a candidatura os documentos já não
podem ser alterados.

5. Concluir a candidatura
A sua candidatura continuará em preenchimento (podendo ser alterada) até que seja concluída. Para tal, deverá escolher a
opção Concluir candidatura [4] no menu lateral.
Só assim o processo fica terminado e será encaminhado para os Serviços Académicos para validação e posterior análise pela
respetiva Escola/Departamento.

6. Atualização de informação
Caso no processo de validação da sua candidatura sejam detetadas falhas, será notificado e deverá, no máximo até 48 horas
depois de terminado o prazo de candidaturas, atualizar as suas informações de acordo com a notificação recebida.
Para tal deverá entrar no SIIUE exatamente da mesma forma que fez para o registo da candidatura inicial [1] [2] [3], tendo
acesso a todos os dados previamente inseridos. Terminadas as alterações deverá concluir novamente a sua candidatura. [4]
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7. Notificações do estado da candidatura
O candidato será notificado do estado do seu processo de candidatura através de email (usando para tal o endereço fornecido
no ato de candidatura). Durante o processo poderá receber as seguintes notificações:
•

•
•

•
•
•

Candidatura a UCs Isoladas validada – os Serviços Académicos concluíram com sucesso a validação da sua
candidatura, que irá posteriormente para pagamento ou para análise da Escola/Departamento nas situações em que
seja necessário;
Candidatura a UCs Isoladas não validada – os Serviços Académicos não validaram a sua candidatura,
recebendo o candidato a devida justificação. O processo termina;
Atualização de informação relativa à candidatura a UCs Isoladas – Ao validar a sua candidatura os Serviços
Académicos encontraram falhas na sua candidatura. Deverá voltar a aceder à mesma e proceder às alterações que
lhe tiverem sido indicadas, voltando depois a submeter a candidatura;
Candidatura a UCs Isoladas em pagamento – A sua candidatura foi aceite (total ou parcialmente) pelo que
deverá proceder ao pagamento tal como indicado no email;
Candidatura a UCs Isoladas não aceite – Após análise da Escola/Departamento, a sua candidatura não foi
aceite, recebendo o candidato a devida justificação. O processo termina;
Bem vindo à Universidade de Évora! – Depois de efetuado o pagamento, a sua matrícula é registada e é inscrito
nas unidades curriculares a que se candidatou e que foram aceites. Deverá consultar a informação que lhe é
enviada via email, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao SIIUE como novo aluno externo. O processo
termina.

8. Dúvidas/Sugestões
Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas de cariz académico, contactar os Serviços
atendimento@sac.uevora.pt. Questões técnicas deverão ser reportadas para siiue@uevora.pt

Académicos.

E-mail:
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