ESQUEMA DA SALA DE
MATRÍCULAS
CGD

3
3

Eng.ª Eletrotécnica Tec. Design
Mobiliário

Gestão de Empresas / Turismo
Contabilidade / Marketing

Eng.ª Ambiente

2

3
1

Eng.ª Informática
Tec. e Design de
Multimédia

Eng.ª Civil

Eng.ª Mecânica
Gestão Industrial

Porta
Notas: 1. Os números indicam a ordem pela qual os candidatos colocados num curso
da ESTGV terão de percorrer as mesas;
2. Depois da mesa 1, têm de ir fazer o pagamento da taxa de matrícula, do
seguro escolar e da propina;
3. Depois da mesa 2 devem dirigir-se, preferencialmente, às mesas nº 3
correspondentes ao curso em que ingressaram;
4. Depois de terminarem na mesa 3 voltam à mesa 2 para finalizar a inscrição
5. Depois deverá dirigir-se à CGD para a emissão do cartão de estudante.

Ao chegar à sala das matrículas da ESTGV, aguarde na fila para que seja chamada. Prepare o Cartão de Cidadão (ou BI e
NIF).
Momento 1:
• Ao ser chamado deverá dirigir-se à Mesa 1 e apresentar o Cartão de Cidadão ou BI e NIF;
• Caso pretenda pedir Bolsa de Estudos deverá preencher o Boletim de Compromisso de Honra em como vai pedir bolsa.
Para informações sobre bolsas contactar os Serviços de Ação Social do IPV;
• Levará consigo um documento com as Referências MB para efetuar o pagamento dos itens nele identificados em qualquer
caixa multibanco. A ESTGV possui caixa ATM para efetuar o pagamento junto ao Anfiteatro 2 e 3;
• Efetue o pagamento, guarde o comprovativo e regresse à sala das matrículas.
Momento 2:
• Ao ser chamado deverá dirigir-se à Mesa 2, apresentar o comprovativo de pagamento do Multibanco e o Boletim de
Vacinas;
• Ser-lhe-á entregue um documento com o Login e Password para efetuar a Matrícula na mesa correspondente ao seu
curso (Mesas 3);
• No final será impresso o comprovativo de Matrícula na impressora junto à Mesa 2 para onde deverá dirigir-se para validar
a matrícula;
• Deverá dirigir-se à secção da CGD para a emissão do cartão de estudante;
• Para informações sobre atividades Académicas dos alunos, etc., deverá dirigir-se à secção da Associação de Estudantes.

