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Guião do processo de Candidatura On-line a um Curso de Pós Graduação
Para iniciar o processo de candidatura on-line a um curso de pós-graduação, o candidato deve estar
registado como utilizador no portal académico de candidaturas da Universidade do Minho
(http://candidaturas.alunos.uminho.pt) e autenticado para aceder à sua área reservada.
Nesta área, no menu lateral da página, tem à sua disposição um conjunto de opções:

1. instruções
Nesta opção pode encontrar um conjunto de informação que deverá ler com atenção antes de iniciar
o processo de candidatura on-line a um curso de pós-graduação (mestrados e cursos de
especializações).
2. cursos 2017/2018

Esta opção permite-lhe consultar os cursos de pós-graduação (cursos de especializações e mestrados)
que irão funcionar no ano letivo 2017/2018, assim como informação sobre as fases de candidaturas,
entre outra informação relevante para o processo de candidatura específica a cada curso.
Os cursos podem ser pesquisados por palavras-chave, filtrados por escola e/ou por cursos com
candidaturas a decorrer:

A partir da listagem de cursos pode consultar mais informação sobre cada curso acedendo à opção
e, se o curso se encontra em fase de candidatura, terá disponível a opção que lhe permite selecionar
o curso pretendido e iniciar o processo de candidatura.
Para os cursos onde não existe fase de candidaturas a decorrer, será indicada a próxima fase de
candidaturas (nº fase, data início e data fim) e indicação que a candidatura está bloqueada .

3. nova candidatura
Para iniciar o seu processo de candidatura deve selecionar a opção:

Ou, como já referenciado no ponto anterior, através da seleção de um curso com fase de candidaturas
a decorrer, a partir da opção “cursos 2017/2018”.
O processo de submissão de uma candidatura decorre em vários “Passos”, onde
PASSO 1:
Neste passo, são apresentados as regras de candidatura que deverão ser lidas com atenção pelo
candidato.
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Após a leitura, deverá prosseguir para o próximo passo pressionando em
PASSO 2:
Neste passo, o candidato declara que toma conhecimento e aceita as condições da candidatura.

O candidato só poderá avançar para o passo seguinte se ler e aceitar as condições.
Deve prosseguir para o próximo passo pressionando em
PASSO 3: Candidatura
O candidato inicia a candidatura onde procede à escolha do curso e da área de especialização, se
aplicável, a que se pretende candidatar. No caso de cursos de candidatura única deverá ordenar por
ordem de preferência as várias especializações disponibilizadas.
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No campo “Observações”, tem ainda a possibilidade de adicionar comentários à candidatura,
nomeadamente no que concerne a ordem das áreas de especialização alternativas à selecionada (se
aplicável).
Deve prosseguir para o próximo passo pressionando em
PASSO 4: Dados Pessoais
Neste passo o candidato deverá indicar um conjunto de informação pessoal, devendo ser preenchidos
todos os campos marcados com , bem como introduzidos os conteúdos de acordo com as instruções
apresentadas.
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Assim:
 Nome completo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, sexo, local, data de emissão
e validade do documento de identificação, bem como nome do pai e da mãe são de
preenchimento obrigatório.
 O nº contribuinte será apenas de preenchimento obrigatório caso a nacionalidade seja Portugal.
Nota: O nº contribuinte será incluído no recibo da taxa de candidatura.
Deve prosseguir para o próximo passo pressionando em
Caso não cumpra todas as regras de preenchimento impostas ser-lhe-ão apresentadas as situações de
erro, impossibilitando-o de prosseguir até correção das mesmas.
PASSO 5: Morada e Contactos.
Neste passo, o candidato deverá indicar a sua morada, onde pretende receber a correspondência, que
como tal deve ser a mais completa possível. Os candidatos com morada no estrangeiro deverão colocar
no campo Localidade/País o seu país de morada.
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Em termos de contacto, o email indicado é o que foi indicado no seu registo.
Deve prosseguir para o próximo passo pressionando em
Caso não cumpra todas as regras de preenchimento impostas ser-lhe-ão apresentadas as situações de
erro, impossibilitando-o de prosseguir até correção das mesmas.
PASSO 6: Atividade Profissional
Neste passo, o candidato deverá indicar um conjunto de informação relacionado com a sua atividade
profissional, que deverá se preenchida, se aplicável.
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Deve prosseguir para o próximo passo pressionando em
PASSO 7: Formação
Neste passo, o candidato deverá indicar um conjunto de informação relacionado com a sua formação.
O tipo de formação, a habilitação precedente e o país da habiltação precedente são de preenchimento
obrigatório.

Para continuar e finalizar a sua candidatura deverá pressionar em

.

Caso cumpra todas as regras de preenchimento impostas neste passo será registada a sua candidatura
que deverá ser finalizada no último passo 8.
PASSO 8: Confirmação final
Neste passo, o canditato deu como concluído o processo de registo da sua candidatura. O candidato
deverá proceder à impressão do Boletim de Candidatura.
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Após pressionar em
, será apresentada uma janela que lhe permitirá proceder a impressão
do seu Boletim de Candidatura e imprimir talão MB.
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Nota: Caso não lhe apareça a janela com o Boletim de Candidatura para impressão, o candidato deve
certificar-se que nas configurações do seu browser, a opção de bloqueador de janelas se encontra
desativada.
4. As minhas candidaturas
Nesta opção, o candidato pode consultar a(s) candidatura(s) que já submeteu. Pressionando em ,
poderá consultar mais detalhes da sua candidatura.
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Poderá retificar uma candidatura através da opção , se a fase de candidatura do curso ainda não se
encontra encerrada. Caso contrário, não será possível proceder a qualquer retificação.
Após a seleção de outro curso com fase de candidaturas a decorrer e/ou adicionar observações no
campo disponibilizado, deverá pressionar

.

Numa situação de retificação, o boletim da candidatura deverá ser reimpresso, através da opção
Pode ainda, caso não tenha ainda efetuado o pagamento do talão multibanco associado à sua
candidatura, proceder à sua impressão na opção
Nota: Caso não lhe apareça a janela com o Boletim de Candidatura para impressão, o candidato deve
certificar-se que nas configurações do seu browser, a opção de bloqueador de janelas se encontra
desativada.
5. ficha do candidato
Os dados da ficha de candidato poderão ser consultados e retificados através da opção:

Conforme informação inserida no processo de candidatura, a ficha do candidato encontra-se distribuída
por quatro áreas: Dados Pessoais, Morada e Contatos, Atividade Profissional e Formação. Se pretender
proceder a retificações na sua ficha de candidato deverá selecionar a área que pretende atualizar.

Após retificação, deve pressionar no botão de

.

Numa situação de retificação da ficha pessoal, o(s) boletim da(s) candidatura(s) cuja fase de
candidaturas ainda se encontre aberta, deverão ser re-impresso(s) através da opção “as minhas
candidaturas” e selecionando , para envio à Escola da versão atualizada.
Alterar password
O candidato pode, através desta opção, efetuar a alteração da sua password
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Após pressionar em

, será apresentada a seguinte mensagem:
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