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AVISO - Inscrições Horários 

Estudantes já matriculados em 2020/21 

(mais que uma matrícula) 
 

Importante: Os estudantes do 1º Ano, 1ª vez devem consultar 

informação no documento próprio. 

 

As inscrições nos horários serão efetuadas na terça-feira, 28 de setembro de 

2021, das 15h00 às 16h30. 

A plataforma para as inscrições está disponível em http://www.estgv.ipv.pt/apoiodi 

Os Horários estão disponíveis em: 

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

EuNTQuNTAu 
 

Informações 

Cada estudante deverá escolher um dos horários do ano curricular em que está 
inscrito, ou do ano em que frequenta a maioria das UC deste semestre, e respeitá-
lo em todas as unidades curriculares. 

Não é possível misturar turnos na escolha de horários (Em nenhum ano letivo). 

 

Regras para Inscrição nos Horários 

1ª ANO  

• Há cinco horários no 1º ano, que correspondem a cada um dos turnos existentes. 
O horário 1 corresponde ao turno 1, o horário 2 corresponde ao turno 2 e assim 
sucessivamente.  

• A inscrição nos horários inclui, para os estudantes que ficaram retidos no 1º ano, 
o horário 5 que permitirá conciliar melhor as suas atividades com UCs de outros 
anos. Contudo, este horário não incluí a UC de Tecnologias dos Computadores 
pelo que a inscrição, se necessária, será resolvida posteriormente, junto do 
Professor, tendo em consideração as vagas sobrantes em cada turno. 

• As vagas nos horários 1 a 4 disponíveis para os estudantes que ficaram retidos 
no 1º ano devem ser escolhidos apenas por estudantes que têm mais de 3 UCs 
do 1ºAno/1ºSem em atraso. Os horários 1 a 4 serão primeiro distribuídos pelos 
novos estudantes. 

• Cada estudante deve escolher um dos horários do ano curricular em que está 
inscrito ou do ano em que frequenta a maioria das UC deste semestre e respeitá-

http://www.estgv.ipv.pt/apoiodi
http://www.di.estgv.ipv.pt/Dep/di/web/?opt=MTE4LjYxLjUyLjU2LjM4LjExOC4xMTUuNjEuNTQuNTAu
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lo em todas as UC. Inscrições que não cumpram este requisito serão 
consideradas nulas. 

• Durante este processo, os estudantes não se inscrevem em turnos de UC de 
anos curriculares anteriores que tenham em atraso (por muitas que sejam). A 
inscrição nos turnos das UC de anos curriculares anteriores é resolvida 
posteriormente junto dos Professores tendo em consideração as vagas 
sobrantes em cada turno. 

 
2º ANO  

• Há quatro horários no 2º ano, que correspondem a cada um dos turnos 
existentes. O horário 1 corresponde ao turno 1, o horário 2 corresponde ao turno 
2 e assim sucessivamente. As aulas teóricas para as quais não existam turnos, 
coincidem em todos os horários.  

• O Horário 4 não incluí as UC´s de Aplicações para a Internet 1 e Usabilidade 
pelo que a inscrição, se necessária, será resolvida posteriormente junto dos 
Professores tendo em consideração as vagas sobrantes em cada turno.  

• Cada estudante deve escolher um dos horários do ano curricular em que está 
inscrito, ou do ano em que frequenta a maioria das UC deste semestre e 
respeitá-lo em todas as UC. Inscrições que não cumpram este requisito serão 
consideradas nulas. 

• Durante este processo, os estudantes não se inscrevem em turnos de UC de 
anos curriculares anteriores que tenham em atraso (por muitas que sejam). A 
inscrição nos turnos das UC de anos curriculares anteriores é resolvida 
posteriormente junto dos Professores tendo em consideração as vagas 
sobrantes em cada turno. 

 

3º ANO 

• Há três horários no 3º ano, que correspondem a cada um dos turnos existentes. 
O horário 1 corresponde ao turno 1, o horário 2 corresponde ao turno 2 e assim 
sucessivamente. As aulas teóricas para as quais não existam turnos, coincidem 
em todos os horários. 

• Cada estudante deve escolher um dos horários do ano curricular em que está 
inscrito ou do ano em que frequenta a maioria das UC deste semestre e respeitá-
lo em todas as UC. Inscrições que não cumpram este requisito serão 
consideradas nulas. 

• Durante este processo, os estudantes não se inscrevem em turnos de UC de 
anos curriculares anteriores que tenham em atraso (por muitas que sejam). A 
inscrição nos turnos das UC de anos curriculares anteriores é resolvida 
posteriormente junto dos Professores tendo em consideração as vagas 
sobrantes em cada turno. 

 

 

O Diretor de Curso 

_______________________________ 
(Prof. Doutor Filipe Caldeira) 


