
1º Passo: Abrir um navegador e digitar: inforestudante.ukb.ed.ao -> Clicar em registar



2º Passo: Preencher o formulário e clicar em registar, não esquecer de copiar o código de segurança 



3º Passo: Aparecerá uma mensagem que terminou o registo, deverá consultar o seu email, na caixa de entrada ou no spam, para 
obter a palavra-chave temporária  



4º Passo: Copiar a palavra-chave



5º Passo: Colar a palavra-chave e clicar em entrar



6º Passo: Deverá definir a palavra-chave definitiva ou seja passará a entrar com a palavra-chave que definir, obs: a palavra-chave 
deverá obedecer os critérios



7º Passo: Clicar em Continuar 



8º Passo: Preencher os dados pessoais e clicar e Continuar 



9º Passo: Se não poder colocar uma foto, clicar em submeter mais tarde e clicar em Continuar 



10º Passo: Clicar em Adicionar Endereço



11º Passo: Depois de preencher clicar em Guardar



12º Passo: Depois de guardar o Endereço Clicar em Continuar



13º Passo: Clicar em adicionar Contacto



14º Passo: Depois de preencher clicar em Gravar



15º Passo: Clicar em Continuar



16º Passo: Clicar em Continuar



17º Passo: Preencher conforme a imagem abaixo e Clicar em Continuar



18º Passo: Clicar em Não



18º Passo: Preencher os campos obrigatórios que estão assinalados com asteriscos



18º Passo: No final Clicar em Gravar



19º Passo: Clicar em Continuar 



20º Passo: Submeter todos os documentos, fotografia e lacrar a candidatura para obter a ficha de inscrição



20º Passo: Submeter todos os documentos, clicando em adicionar em cada item solicitado  



21º Passo: Nota de Liquidação

OBS: Para a Nota de liquidação:
1º Enviar uma mensagem ao email: mestrados.fm@ukb.ed.ao com o seguinte teor: “Olá bom dia, sou o XXXXXXX, com o número 
do Bilhete/Cartão de residente, solicito uma nota de liquidação para o pagamento de inscrição para o Mestrado em Parasitologia 
Médica”.
2º Em 24h lhe será enviado a nota de liquidação para o pagamento.

mailto:mestrados.fm@ukb.ed.ao


22º Passo: Exemplo de submissão de um documento, clicar em modo de entrega: Em formato electrónico, e anexar o respectivo
documento, clicar em Gravar



22º Passo: Após submeter todos os documentos, deverá ter uma imagem semelhante, indicando que submeteu os 6 documentos 
obrigatórios



23º Passo: Colocar uma foto e lacrar a candidatura, Obs: se não Lacrar, a candidatura não estará concluída….



24º Passo: Clicar em Confirmar



24º Passo: Obterá uma sms confirmando a sua inscrição, clicar em Imprimir o Resumo da Candidatura para obter a ficha de 
Inscrição



Ficha de Inscrição



Contacte-nos: 

www.ukb.ed.ao .272230078 

facebook: faculdade de medicina fmukb

whatsapp: 934402506 

mestrados.fm@ukb.ed.ao 


