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AVISO - Inscrições Horários 

Novos Estudantes 2021/22 
Parabéns pela tua colocação e bem-vindo ao curso de Engenharia Informática da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto de Politécnico de Viseu.  

As aulas da tua licenciatura funcionam em vários turnos, cada um com o seu horário. 

Para este primeiro semestre existem 5 horários completos, de entre os quais podes 

escolher o teu. Os Horários estão disponíveis em: 

http://www.di.estgv.ipv.pt/Dep/di/web/?opt=MTE4LjYxLjUyLjU2LjM4LjExOC4xMTUuNj

EuNTQuNTAu 

A escolha do horário pode ser feita após efetuares a matrícula, a partir do dia 27 de 

setembro às 9h30. É necessário escolher um dos horários disponíveis, visitando a 

plataforma para inscrição em horários disponível em http://www.estgv.ipv.pt/apoiodi 

e usando as credenciais de acesso (utilizador/password) que deverás ter recebido 

após a matrícula – O teu acesso à plataforma poderá só estar disponível no dia 

seguinte à matrícula. Cada horário comporta um número máximo de estudantes. À 

medida que os estudantes se vão inscrevendo, é normal que alguns horários fiquem 

indisponíveis para escolha. 

Sugiro também que, para te começares a familiarizar, acedas à plataforma Moodle da 

Escola usando as tuas credenciais da escola. https://moodle.estgv.ipv.pt 

Deverás estar atento ao teu mail institucional e ao Moodle, pois é aí que receberás a 

maioria das informações que precisas. 

Nota importante: 

No primeiro dia de aulas, quarta-feira, 29 de setembro de 2021, serão realizadas para 

os alunos do 1º Ano as seguintes atividades de acolhimento: 

• 10:00 – Sessão de acolhimento (Direção de Curso e Núcleo de Alunos de 

Engenharia Informática) – (Auditório da ESTGV)  

Atenção que quinta e sexta-feira as atividades letivas decorrerão normalmente de 

acordo com o horário de cada estudante. 

      O Diretor de Curso 

_______________________________ 

(Prof. Doutor Filipe Caldeira) 
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