Portal ALUMNI
Tutorial
1 – Pré-Registo
Para poder aceder à sua área pessoal do Portal ALUMNI, independentemente de já
constar na base de registos ALUMNI, deverá fazer o seu pré-registo no Portal através
dos seguintes passos:
a) Na 1ª vez que acede deve sempre começar por criar a sua conta de acesso.

b) Em seguida, preencha todos os campos do formulário e clique em registar.

Assim que esteja cumprido este passo deverá receber de imediato, no email
indicado, uma mensagem semelhante à que se segue:

Nesta fase do processo o seu pedido fica a aguardar validação por parte da equipa
do Gabinete ALUMNI.
Nota: Nos períodos de maior afluência ao Portal o processo de validação poderá demorar até uma
semana.

2 – Acesso à área pessoal
Assim que a equipa do Gabinete ALUMNI valide o seu pré-registo deverá receber a
seguinte mensagem:

Agora, que já tem password de acesso, deverá voltar ao Portal ALUMNI e inserir o
seu Username e Password para aceder à sua área pessoal.
a) No primeiro separador pode consultar os seus dados pessoais e submeter um
pedido de alteração sempre que algum dado se encontre desatualizado. É
ainda nesta área que deve verificar/atualizar a informação relativa às
Formações, conferentes ou não de grau, assim como à sua Situação
Profissional.

b) No separador Cartão ALUMNI poderá proceder ao pedido do seu cartão de
Antigo Estudante bastando para tal digitar na imagem o nome desejado, até
ao limite de 21 carateres/espaços, e submeter o pedido.

Nota: Assim que o cartão esteja emitido será contactado pelo Gabinete ALUMNI.

c) No separador Eventos poderá consultar as atividades previstas e, caso assim
o deseje, proceder diretamente à inscrição nas mesmas.

d) As principais notícias, com ligação aos ALUMNI UPORTO, poderão ser
consultadas no separador Notícias.

e) No separador Histórico de Pedidos poderá consultar o estado dos seus
pedidos em curso assim como os pedidos já validados pela equipa do Gabinete
ALUMNI.

Nota: Sempre que submeter um novo pedido (por ex. de alteração de dados) enquanto existir
um pedido de alteração de dados a aguardar aprovação este será cancelado e substituído pelo
mais recente.

Em caso de dúvida não hesite em contactar o Gabinete ALUMNI através do
endereço alumni@up.pt ou pelo telefone 220408055.
Obrigado!

