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Matrículas/Inscrições on-line: Passo-a-passo para o estudante
Online enrolment/registration: Step-by-step student procedures

Nota prévia:
A 1.ª prestação das propinas é devida no dia da matrícula. Assim sendo, será conveniente que
ambos, o processo de matrícula e inscrição em Unidades Curriculares (UC), sejam concluídos
no mesmo dia, para evitar juros de mora.

Preliminary note:
The 1.St installment of the tuition fees is due on the day of enrolment. Therefore, it is
convenient that both, the enrolment and registration in course units, are completed on the
same day, in order to avoid late payment interest.

Para proceder à sua matrícula e inscrição on-line deve autenticar-se no SIGARRA (sistema de
informação da FEP, em www.fep.up.pt) com as mesmas credenciais (utilizador e senha) que
utilizou para se candidatar.
A caixa de autenticação encontra-se no canto superior direito da página.
In order to proceed with the online enrolment/registration you should start by doing the login
in SIGARRA (FEP’s Information System, at www.fep.up.pt) with the same username and
password used in the application.
The login is done in the upper right corner of FEP’s webpage.

Figura 1 - Caixa de autenticação no canto superior direito.

Image 1 – Login box in the upper right corner of the webpage.
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A autenticação na versão inglesa mantém a estrutura da versão portuguesa.
In the English version, the login is done in the same place as the Portuguese version.

Figura 2 - Caixa de autenticação versão inglesa.

Image 2 - Login box in the English version.

Para aceder à página de matrícula e inscrição deve utilizar o link (URL) disponibilizado no email
recebido, ou aceder à respetiva notícia/banner que a escola disponibiliza no SIGARRA da FEP.

Todos os textos apresentados durante a matrícula e inscrição devem ser lidos com a devida
atenção.

To access the enrolment/registration webpage you must use the link (URL) sent to you by email
or access the respective news/banner available in FEP’s Information System (SIGARRA).

The information presented during the enrolment/registration must be read with full attention.
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Figura 3 - Exemplo de página que surgirá após aceder à opção de matrícula.

Image 3 - Example of webpage that will appear after accessing the enrolment option.
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Figura 4 - Página de acesso às matrículas (versão inglesa).

Image 4 - Webpage for enrolment and registration (English version).

Na página de matrícula e inscrição visualiza informação sobre:
•
•
•
•

os
os
os
os

cursos/CE em que pode efetuar a matrícula e inscrição;
cursos/CE em que já efetuou matrícula e inscrição;
cursos/CE cujo prazo de matrícula e inscrição já finalizou;
cursos/CE cujo prazo de matrícula e inscrição ainda não iniciou.

In the enrolment and registration webpage there is information about:
•
•
•
•

programmes in which you can do the enrolment and registration;
programmes in which you already did the enrolment and registration;
programmes in which the deadline for enrolment and registration is over;
programmes in which the deadline for enrolment and registration hasn’t yet started.
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Após selecionar o link correspondente ao curso/CE a que se pretende matricular e inscrever,
deverá selecionar o regime de frequência do curso/CE pretendido (tempo parcial ou integral),
bem como o plano de pagamento de propinas adequado.

After selecting the link corresponding to the programme in which you wish to enrol/register,
you must select the mode of study (part time or full time) as well as the adequate tuition fee
payment plan.

Figura 5 - Página de escolha do regime de frequência.

Image 5 – Chose if you wish to be a part time or full time student. (Portuguese version).
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Figura 6 - Página de escolha do regime de frequência (versão inglesa).

Image 6 – Choose if you wish to be a part time or full time student (English version).

Após selecionar o regime de frequência pretendido (na imagem foi escolhida o tempo integral),
serão apresentados os planos de pagamento disponíveis e terá a possibilidade de selecionar o
plano mais adequado.
After selecting the mode of study (in the image full time mode was chosen) the system will
show the available payment plans and you will be able to select the most suitable plan.
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Figura 7 - Seleção do regime e plano de pagamento de propinas (exemplo).

Image 7 – Selection of the mode of study and tuition fees payment plan (example).

Figura 8 Seleção da modalidade de Tempo Integral (versão inglesa).

Image 8 – Selection of full time mode of study (English version).
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De seguida deve confirmar as seleções efetuadas e a intenção de efetuar a sua matrícula e
inscrição.
Para o poder fazer, deverá ler com atenção o texto apresentado e expressar a sua concordância
com este, selecionando a check-box disponível.

Afterwards, you must confirm your selections and the intention to proceed with the enrolment
and registration.
To do so, you must carefully read the text presented and express your agreement with it by
selecting the check-box available.

Figura 9 - Passo para a confirmação da matrícula.

Image 9 – Step to confirm the enrolment.
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Figura 10 - Passo para a confirmação da matrícula (versão inglesa).

Image 10 - Step to confirm the enrolment (English version).
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Após selecionar o botão “Confirmar a matrícula e inscrição” surgirá uma mensagem a informar
que esta se encontra confirmada.
Caso esteja a utilizar as credenciais temporárias, irá receber um email, para o email registado
na candidatura, com a informação necessária para gerar as credenciais definitivas de
estudante, ativar a conta, bem como outras informações, como por exemplo o acesso à sua
conta corrente.
O link enviado para ativação da conta tem um prazo de 24h, não podendo, no entanto, esta
ativação ultrapassar os prazos definidos para a matrícula/inscrição previstos no Edital – ou
seja, o processo de inscrição em UC terá de estar concluído dentro do prazo estabelecido.
Para a inscrição em UC deverá utilizar o link que será enviado no mesmo email devendo para o
efeito autenticar-se com as credenciais de estudante. No caso de já ter sido estudante da
Universidade do Porto, o SIGARRA recuperará esse número que se manterá o mesmo. Caso já
não se recorde das respetivas credenciais (utilizador e/ou senha), deverá solicitá-las via email
para sifep@fep.up.pt facultando elementos que permitam a sua identificação. Após
autenticação poderá prosseguir com as inscrições em UC.
After clicking on the button “Confirm Enrolment and registration” a message will show up
informing that your enrolment/registration is confirmed.
In case you are using temporary login credentials, you will receive an email, to the email used
in the application, with the necessary information to generate the final student credentials,
activate your account, and other relevant information, e.g. access to your current account.
The link sent to activate the account is valid for 24hours, nevertheless this activation must not
exceed the deadlines for enrolment/registration established in the Notice – i.e. the process of
registration in course units must be concluded before the established deadline.
To register in course units, you must use the link sent in the same email (already with the
student credentials authenticated). If you are a former student of U.Porto, Sigarra will recover
the number which will remain the same. In case you don’t remember your credentials (user
and/or password), you should request them via email to sifep@fep.up.pt providing elements
that allow your identification. After the authentication you may proceed with the registration
in course units.
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Figura 11 - Página de informação de confirmação da matrícula e inscrição.

Image 11 - Information about enrolment/registration confirmation.

Segue um exemplo de email que é enviado:
Here is an example of email sent:
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Assunto: Matrícula e inscrição / Enrolment and registration 2021/2021
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Existe também a funcionalidade que permite o reenvio do link para ativação de conta de
estudante UPorto. Este pedido é efetuado a partir da consulta da matrícula já efetuada pelo
candidato através do botão “Pedir envio de e-mail com nova ligação para ativação da conta
de estudante da UPorto”. Para aceder a esta informação terá de se autenticar com as mesmas
credenciais utilizadas na candidatura.
Condições:
•

O candidato já ter confirmado a sua matrícula on-line e já ter recebido um email para
ativação de conta;

•

O candidato não ter ativado a conta de estudante;

•

Ter expirado o período de tempo definido para ativação de conta (24h).
A ligação recebida no novo email mantém uma validade de 24h. Passado este período
será necessário solicitar novo envio de email.

Importante: O novo link enviado para ativação da conta tem um prazo de 24h, não podendo
no entanto, esta ativação, ultrapassar os prazos definidos para a matricula/inscrição previstos
no Edital – ou seja, o processo de inscrição em UC terá de estar concluído dentro do prazo
estabelecido.
There is also the functionality that allows resending the link to activate your UPorto student
account. This request is done by consulting of the enrolment already concluded by the
candidate through the command available. To access this information you must login with the
same credentials used in the application.
Conditions:
•

Having the online enrolment confirmed and received the email to activate your account;

•

Not having activated yet the student account;

•

Having expired the deadline to activate the account (24h).
The link received in the new email is valid for another 24h. After this period it will be
necessary to request a new email.

Important: The new link sent to activate the account is valid for 24hours, however, this
activation must not exceed the deadlines for enrolment/registration established in the Notice
– i.e. the process of registration in course units must be concluded before the established
deadline.
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Figura 12 Página de pedido de reenvio de link para ativação da conta de estudante.

Image 12 – Page that allows resending the link to activate your student account.
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Segue um exemplo de email que é enviado no seguimento de pedido de email com nova ligação
para ativação da conta de estudante da UPorto.
Here is an example of the email sent following a request for an email with a new link for
activation of the UPorto student account.

17

Para ativar a sua conta de estudante no SIGARRA da FEP, deverá selecionar o primeiro link
disponível no email e será encaminhado para a página em que se deve registar. Posteriormente
deverá confirmar a nova senha de acesso a associar à sua conta de estudante.
To activate your student account in FEP’s SIGARRA, you should select the first link available in
the email that will take you to the page where you should register in. You must then confirm
the new password to access your student account.

Figura 13 - Página para ativação da conta.

Image 13- Page for account activation.
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Figura 14 Página para ativação da conta.

Image 14 - Page for account activation.

Depois de ativar a conta, ser-lhe-á apresentada uma mensagem com a identificação do
respetivo utilizador.
After activating the account a new message will show up identifying the user.
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Figura 15 - Confirmação da ativação da conta.

Image 15- Account activation confirmation.

A partir deste momento, deverá autenticar-se no SIGARRA da FEP como estudante registando o
utilizador apresentado e a senha definida.
At this point you should login at FEP’s SIGARRA as a student, using the user presented and
password chosen.
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Figura 16 - Página para ativação da conta (versão inglesa)

Image 16 - Page for account activation (English version)
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Figura 17 - Ativação da conta (versão inglesa).

Image 17 - Account activation (English version).
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Figura 18 - Confirmação da ativação da conta (versão inglesa).

Image 18 - Account activation confirmation (English version).

Após efetuar a autenticação com as credenciais de estudante, já poderá prosseguir com a
inscrição nas UC através do link que lhe foi enviado.
After doing the login as a student, you can proceed with the registration in the course units
through the link already sent.

Para terminar a sua matrícula e inscrição, deverá aceder à conta corrente e proceder ao
pagamento da 1.ª prestação das propinas (ou da totalidade, de acordo com a modalidade
escolhida), a qual é devida no dia da matrícula.
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To finish the enrolment and registration you should go to your current account and pay the 1st
instalment of the tuition fees (or the full amount, according to the chosen payment plan),
which is due on the day of enrolment.

Figura 19 - Página da conta corrente.

Image 19 –Current account webpage.
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