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Portal 
Académico
Academic Portal

For more information visit the website or contact 
the Academic Services via the following emails:
graduacao@saum.uminho.pt 
pos.graduacao@saum.uminho.pt

alunos.uminho.pt

Neste portal são disponibilizados aos 
estudantes informações e serviços 
diversificados. Destacam-se:
This portal provides students with diversified 
information and services, namely:

1. Secretaria Eletrónica, na qual pode:

 → Efetuar inscrições no ano letivo  
e em exames (melhoria de nota  
e época especial);

 → Apresentar pedidos e acompanhar  
o seu estado de execução (e.g. alteração 
de dados pessoais, emissão de certidões 
e declarações, pagamento da quota de 
sócio AAUM, concessão do estatuto de 
trabalhador-estudante, anulação  
da inscrição, informações e  
pedidos diversos);

 → Introduzir atividades elegíveis para  
o Suplemento ao Diploma;

 → Requisitar e pagar o acesso aos parques 
de estacionamento;

 → Aceder ao placard eletrónico.
2. Consulta de informação pessoal  

(dados pessoais e contactos) e 
académica (e.g. plano de estudos, 
pautas, documentos e pagamentos);

3. Informações sobre prazos, 
procedimentos e outros assuntos  
de interesse;

4. Impressos;

5. Calendário escolar e de exames;

6. Horários.

1. Electronic Desk, through which the 
students can:

 → Register and enroll in academic year 
and in exams (special examination 
period and grade improvement);

 → Submit and monitor requests (e.g. 
change personal information, issue 
certificates and declarations,

 → payment of Students’ Union membership 
fee, obtain working student status,  
cancel enrolment, information and  
other requests);

 → Insert activities eligible for the  
Certificate Supplement;

 → Request and pay for access to  
parking spaces;

 → Access to the electronic board.
2. Access to personal (personal and  

contact details) and academic 
information (e.g. study plans, grade 
registers, documents and payments);

3. Information on deadlines, procedures 
and other matters of interest;

4. Forms;

5. Academic calendar and  
examination period;

6. School schedules.

Para mais informações visite o website ou contacte 
os Serviços Académicos através dos endereços:

mailto:graduacao%40saum.uminho.pt?subject=
mailto:pos.graduacao%40saum.uminho.pt?subject=
http://alunos.uminho.pt/
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A Universidade do Minho disponibiliza 
aos seus alunos o serviço de email, como 
forma de comunicação e de circulação 
de informação no seio da comunidade 
académica. Enquanto aluno usufruirá de 
uma caixa de email, com proteção 
anti-spam /anti-vírus com armazenamento 
de 50GB, integrada no Office 365.
No âmbito de um acordo entre a UMinho 
e a Microsoft, os alunos inscritos podem 
efetuar o download sem custos das 
ultimas versões do Office acedendo 
à caixa de email institucional. A 
identificação para o serviço de email é a 
mesma usada para acesso ao 
portal académico.

mail.alunos.uminho.pt

The Teaching Support Office (GAE) offers 
several computer labs to support teaching 
and learning activities. Access to and usage 
of these computer labs of GAE require prior 
appointment, which can be performed on 
site at GAE. This authentication is based 
on the login provided upon registration 
and enrolment and aims to validate the 
user when using computer systems and IT 
services. In these computer labs, students 
have access to the Internet and office 
applications within a windows environment.

The University of Minho offers its 
students an email service as a means 
of communication and distribution of 
information within the academic community. 
Students will have an inbox with anti-spam/
anti-virus protection with 50GB of storage, 
integrated in Office 365.
Under an agreement between UMinho 
and Microsoft, the students enrolled can 
download, free of charge, the latest versions 
of Office by accessing the institutional inbox.
The identification for the email service is 
the same as the one used to access the 
Academic Portal.

O Gabinete de Apoio ao Ensino (GAE) 
disponibiliza um conjunto de laboratórios 
de informática para suporte ao ensino e 
à aprendizagem. O acesso e utilização 
dos postos de trabalho nos laboratórios 
do GAE estão condicionados por uma 
marcação prévia, que poderá ser realizada 
localmente nas instalações do GAE. Esta 
autenticação é baseada no login fornecido 
no ato da matrícula e inscrição, e destina-se 
à validação do utente perante os sistemas 
e serviços informáticos disponíveis. Nestes 
laboratórios é facultado o acesso à internet 
e a aplicações de escritório em ambiente 
windows.
 
www.gae.uminho.pt

PLATAFORMA / PLATFORMARMAZENAMENTO / STORAGE

Para mais informações contacte a Direção de 
Tecnologias e Sistemas de Informação através de:
For more information contact Information 
Systems and Technologies via the following email:
suporte@reitoria.uminho.pt

Email
Email 50GB

Laboratórios
de Informática
Computer Labs

http://mail.alunos.uminho.pt/ 
http://www.gae.uminho.pt/
mailto:suporte%40reitoria.uminho.pt?subject=
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The University of Minho offers its academic 
community a web platform for the 
management and distribution of information 
and teaching resources.
This tool complements the teaching and 
learning process developed in the classroom 
by allowing students access to materials 
provided by teachers wherever and 
whenever they want, using just a single login.
To access the Blackboard from mobile 
devices, students should download the 
following application through the app store 
of their device (Android, Apple, Blackberry, 
HP OSweb): Blackboard Learn.

Para mais informações visite o website ou contacte 
o Gabinete de Apoio ao Ensino através do endereço:
For more information visit the website or contact the 
Teaching Support Office via the following email:
suporte@gae.uminho.pt

e-Learning
e-Learning

A Universidade do Minho disponibiliza à sua 
comunidade académica uma plataforma 
web de gestão e distribuição de informação 
e de recursos didáticos.
Esta ferramenta permite complementar 
o processo de ensino-aprendizagem 
desenvolvido em sala, possibilitando o 
acesso em qualquer lugar e a qualquer 
hora aos materiais disponibilizados pelos 
docentes, com base num único login.
Para aceder à Blackboard a partir de 
dispositivos móveis, aceda às app stores do 
seu dispositivo (Android, Apple, Blackberry, 
Hp OSweb), pesquisando: Blackboard Learn. 

elearning.uminho.pt

Serviços de 
Comunicações (SCOM)
Communication Services (SCOM) 

A Universidade do Minho disponibiliza à sua 
comunidade académica a infraestrutura de 
comunicações sem fios eduroam, constituída 
por diferentes hotspots instalados em vários 
espaços: Campus de Gualtar e de Azurém, 
Largo do Paço, Residências Universitárias, 
etc.. As configurações de equipamentos 
podem ser realizadas pelo próprio utilizador 
apoiado em documentação existente no sítio 
web dos SCOM ou com ajuda nos espaços 
dos SCOM, no horário afixado.

The University of Minho offers its academic 
community the wireless communication 
infrastructure eduroam, consisting of 
different hotspots installed in several areas: 
in the Campuses of Gualtar and Azurém, 
Largo do Paço, University Residences, etc. 
The equipment can be set up by the user 
himself/herself with the help of existing 
documentation on the website of SCOM, or 
on site by SCOM within their opening hours.

Rede Wi-Fi eduroam Wi-Fi Network eduroam

mailto:suporte%40gae.uminho.pt?subject=
http://elearning.uminho.pt/
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The remote access VPN service provided by 
SCOM is designed to allow the members of 
the academic community to a secure access 
to UMinho-Net (communications network of 
UMinho) from outside the University. This 
service provides access to electronic services 
as if users were physically on campus.

Remote Access (VPN and WebVPN)

O serviço de acesso remoto VPN 
disponibilizado pelos SCOM visa permitir 
o acesso seguro à UMinho-Net (rede de 
comunicações da UM) a partir do exterior da 
Universidade aos membros da comunidade 
académica. Este serviço permite o acesso a 
serviços eletrónicos como se os utilizadores 
estivessem fisicamente nos campi.

www.scom.uminho.pt

Acesso Remoto (VPN e WebVPN)

Para mais informações visite o website ou contacte 
os Serviços de Comunicações através do endereço:
For more information visit the website or contact the 
Communication Services via the following email:
servicedesk@scom.uminho.pt

Universidade do Minho (UMinho)
University of Minho
www.uminho.pt

Bolsas, Alojamento, Alimentação, 
Desporto e Apoio clínico 
Scholarships, Accommodation, 
Food, Sports and Health Care
www.sas.uminho.pt
sas@sas.uminho.pt

Bibliotecas
Libraries
www.sdum.uminho.pt
referencia@sdum.uminho.pt

Apoio ao Estudante com Deficiência ou NEE
Support to Students with Disabilities or 
Special Educational Needs
www.gpi.uminho.pt
secretaria@gpi.uminho.pt

Programas de Mobilidade 
Mobility Programmes
alunos.uminho.pt/pt/estudantes/
programasmobilidade
sri@sri.uminho.pt

Contactos úteis
Useful Contacts

http://www.scom.uminho.pt/
mailto:servicedesk%40scom.uminho.pt?subject=
http://www.uminho.pt
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www.uminho.pt

http://www.uminho.pt
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