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  Matrículas/Inscrições  Ano letivo: 2016/2017 
 Manual de Instruções 
 Caso ocorra algum problema técnico no decurso do processo solicitamos que envie uma mensagem eletrónica para, com descrição pormenorizada, para: svga.expediente@uac.pt.    Passamos a apresentar os passos que deverá seguir para realizar com sucesso a sua matrícula/inscrição, pelo que solicitamos que leia atentamente todas as indicações.  
1.º Passo Obtenha seu número de aluno em http://www.secretariavirtual.uac.pt/Numero_aluno/numero_aluno.php, utilizando para o efeito o número do seu documento de Identificação (BI, Cartão de Cidadão, Passaporte, etc). 
 
2.º Passo Aceda ao portal académico SAnet (http://sanet.uac.pt) e introduza as suas credenciais (o utilizador é o seu número de aluno e a senha é o seu número de identificação, antecedido de UAc (exemplo: UAc11111111)) na autenticação.  

  

Nº Aluno Nº Identificação 
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3.º Passo 
Para inscrever-se no ano letivo é necessário efetuar previamente o pagamento da taxa de matrícula e 
do seguro escolar, pelo que após aceder à sua área pessoal do SAnet clique em Dívidas no menu 
“online Tesouraria” e efetue o pagamento dos itens em dívida.   
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Selecione os itens a liquidar e clique em iten(s) a pagar. 
 

  Clique em Escolher Modo de Pagamento  
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   Selecione Referências MB – Multibanco e clique em seguinte.  

    Clique em confirmar  

   



5/11 

 Neste momento foi gerada uma referência multibanco única para o pagamento da taxa de matrícula e do seguro escolar.  

    Nota: Só poderá prosseguir para o 4º passo no dia útil seguinte a ter efetuado o pagamento por multibanco. Em alternativa poderá efetuar o pagamento presencialmente na Tesouraria da Universidade dos Açores, o que irá permitir-lhe prosseguir de imediato para o passo seguinte.   4.º Passo Recomendamos que consulte os regulamento e plano de estudos do seu curso, disponível em http://novoportal.uac.pt por forma a garantir uma correta escolha das unidades curriculares a inscrever-se.  
Poderá iniciar a sua inscrição clicando em Inscreva-se já no menu “Inscrições online” ou no menu  “ 
Requisições & Inscrições”.  



6/11 

  
 
5.º Passo Informação Matrícula 
Clique em Iniciar matrícula.  
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6.º Passo Termos e Condições de Utilização 
Leia, com atenção, os Termos e condições de utilização deste sistema de matrícula/inscrição. 
Aceite os termos e clique em Continuar.  
 

   7.º Passo Boletim de Matrícula – Dados Pessoais Aceda a Tem de preencher o Boletim de Matrícula – Dados Pessoais, a vermelho. (Este permite ao aluno preencher os seus dados pessoais).   
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   Após clicar no link Tem de preencher o Boletim de Matrícula – Dados Pessoais irá aparecer a seguinte janela, deve preencher os dados em falta, proceder às correções necessárias e clicar em gravar para que possa prosseguir com a matrícula.   

  Após o preenchimento do Boletim de Matrícula – Dados Pessoais, tem de efetuar o upload do seu cartão de identificação. Clique em escolher ficheiro e em seguida em enviar.  

   9.º Passo Histórico do Aluno Nesta janela selecione o Regime de Estudo que pretende frequentar, que deverá ser a tempo integral para os estudantes integrados em 2.ºs ciclos de estudo. clique em Continuar. 
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     Escolha a turma única aberta para o seu curso.  
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 10.º Passo Inscrição às Unidades Curriculares O quadro apresenta todas as unidades curriculares do 1º e 2º semestre, em que poderá inscrever. Selecione as unidades curriculares (limite de 60 ECTS). Clique em Seguinte.  

     11.º Passo Confirmação da inscrição É apresentado um quadro resumo de todas as unidades curriculares selecionadas anteriormente. Verifique se contém todas as que se pretende inscrever. Caso detecte a falta de alguma disciplina, aceda ao link Modificar Inscrição e faça as alterações necessárias. Clique, seguidamente, em Confirmar.  
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   12.º Passo Inscrição Concluída Após concluir a matrícula/inscrição, será apresentado um relatório final da sua inscrição em formato PDF, que deverá imprimir ou guardar no seu computador pessoal.  

    


