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O NONIO é uma aplicação 100% web de gestão para o ensino, que agrega 
num único sistema a informação das diversas áreas da instituição, per-
mitindo a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet o acesso 
de forma simples a informação útil e a diversos serviços, garantindo 
uma relação rápida e eficaz entre todos os atores – alunos, docentes, 
serviços e gestão. 

Trata-se um sistema multi-instituição, capaz de gerir simultaneamente 
diferentes unidades orgânicas, com grande segurança e flexibilidade. É 
atualmente usado em instituições públicas e privadas de vários países e 
níveis de ensino, algumas delas constituídas por várias unidades orgâni-
cas separadas por várias centenas de quilómetros entre si. 

O NONIO está igualmente estruturado para ser escalável, permitindo 
adequar a capacidade de resposta ao volume de utilização esperado e 
verificado. A arquitetura do NONIO é extremamente flexível, permitindo 
com a mesma eficiência a gestão de instituições de menor dimensão 
(menos de 1000 alunos) até à gestão das maiores instituições de ensino 
superior.  

Assegura a consistência e qualidade da informação de diferentes áreas 
da gestão, permitindo a automatização de vários processos e operações, 
conduzindo a significativos aumentos de produtividade e a um uso mais 
eficiente dos recursos. As funcionalidades de gestão de conta corrente 
do NONIO permitem também simplificar e flexibilizar a gestão pagamen-
tos e de cobranças. 

O NONIO
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 Ao centralizar num único sistema a gestão de toda a relação do aluno 
com a instituição, juntamente com funcionalidades de apoio pedagó-
gico disponibilizadas aos docentes, a instituição reúne condições para 
ter serviços eficientes e um ensino de qualidade. O sistema evita que, 
por exemplo, o estudante tenha de efetuar sucessivas deslocações aos 
serviços, para tratar de processos académicos, passando a realização de 
operações como efetuar candidatura, matrícula, pagar propinas, consul-
tar as pautas de avaliação e mesmo solicitar e obter certidão de habi-
litações, em português e inglês, a estar à distância de um “clique”. Ao 
simplificar os processos, o aluno tem mais tempo para se focar nos seus 
estudos e na sua aprendizagem. Ao garantir às instituições o acesso em 
tempo-real a informação completa, atual e confiável, o NONIO confere 
uma capacidade acrescida para tomar decisões estratégicas mais infor-
madas e com maior garantia de sucesso. 

O que diferencia os vários sistemas de gestão académica e pedagógica 
não são apenas os processos que gerem, mas o nível de automatismo 
que permitem introduzir nessa gestão e o nível de consistência que as-
seguram automaticamente para a informação que gerem. Uma institui-
ção pode, no limite, fazer a gestão dos seus alunos e suas classificações 
com folhas de cálculo ou aplicações pouco estruturadas e completas. No 
entanto, essa forma de gestão certamente não dará à instituição qual-
quer vantagem competitiva. Ao adotar um sistema como o NONIO, que 
permite com grande confiança automatizar inúmeras tarefas, certamen-
te que o nível de eficiência e satisfação de todos os atores será maior. 
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O NONIO é composto por uma base de dados única e três aplicações 
principais (vistas) dedicadas essencialmente a três tipos diferentes de 
utilizadores: Inforgestão (serviços), Infordocente (docentes) e Infores-
tudante (alunos).  
Trata-se de uma aplicação multi-instituição, o que permite que toda a 
informação esteja armazenada numa única instância da base de dados, 
evitando assim a necessidade de múltiplos licenciamentos. Garante es-
calabilidade horizontal ao permitir a coexistência de várias instâncias 
das diferentes aplicações, sendo o acesso mediado por um load-balan-
cer. Tem capacidade de usar um servidor memcached para que novas 
versões possam ser disponibilizadas sem qualquer tempo de indisponi-
bilidade para os utilizadores finais.
É um sistema pensado de raiz para uma realidade no ensino cada vez 
mais globalizada, em que as distâncias se encurtaram e em que se en-
coraja a mobilidade estudantil e se incentivam as instituições a atrair 
alunos dos quatro cantos do globo. Assim, o NONIO é uma aplicação 
multilingue, onde existe a possibilidade de definir toda a informação 
em vários idiomas, assegurando dessa forma a capacidade de todos os 
utilizadores interagirem facilmente com o sistema.
Considerando a criticidade da informação gerida pela aplicação (sobretu-
do avaliações e propinas), as preocupações com aspetos de segurança e 
auditoria são transversais à estruturação da aplicação, de modo a garan-
tir a adequada proteção da informação do sistema. A Inforgestão possui 
um sistema de permissões que permite grande flexibilidade na atribui-
ção de responsabilidades a utilizadores. Existem cerca de 200 tarefas 
no sistema sobre as quais é possível atribuir permissão. Exemplos de 
tarefas são “Consulta de Dados Curriculares”, “Definição de Calendários 
de Matrícula”, “Gestão de Planos de Pagamento”, etc. Sempre que um 
utilizador não possua permissões para executar determinada ação, os 
links correspondentes não são apresentados. Para além de um sistema 
de permissões completo, o NONIO possui ainda um mecanismo de audi-
toria extremamente completo que permite grande controlo sobre tudo o 
que é feito pelos utilizadores no sistema.  
A informação é um meio e não um fim em si própria. Um meio que permite 
aumentar a eficiência na gestão, a diversidade dos serviços prestados, a 
qualidade da tomada de decisões, etc. O NONIO permite a exportação de 
toda a informação, em vários formatos, conferindo à instituição grande 
facilidade em disponibilizar informação a entidades terceiras ou trabalhar 
essa informação da forma que considerar mais adequada.
A aplicação tem um design moderno e a sua utilização é intuitiva, man-
tendo-se uma consistência da forma de realizar processos nas várias 
vistas e ecrãs do sistema. O look&feel do NONIO é configurável de forma 
a permitir o enquadramento com as normas de identidade visual da ins-
tituição. Assim, pode ser alterado desde o esquema de cores e imagens 
até ao tipo de letra de forma a criar todas as condições para a instituição 
sentir o sistema como seu. 

ARQUITETURA 
GERAL



10

INFORGESTÃO

A Inforgestão garante aos vários serviços da Instituição acesso a toda a 
informação crítica para a sua atividade. Foi desenhada de modo a assegu-
rar um excelente nível de acesso e de desempenho, garantindo a produti-
vidade das equipas de gestão e administrativas. 

Permite aos serviços realizar de forma extremamente eficiente a gestão 
de toda a informação dos alunos, disponibilizando ferramentas para os 
serviços realizarem todas as ações relacionadas com gestão académica e 
de cobranças. Disponibiliza igualmente ferramentas para facilitar e pro-
mover a comunicação com docentes, alunos e candidatos.

A configuração do sistema e dos vários processos, desde a oferta forma-
tiva até à parametrização das regras de inscrição em frequência, pode ser 
realizada por utilizadores através de interfaces disponibilizados pelo NO-
NIO, dispensando assim a intervenção de elementos com especial conhe-
cimento técnico a nível de base de dados ou qualquer outra tecnologia.

Para além de ser usada nas tarefas quotidianas realizadas pelos diversos 
serviços da instituição, a Inforgestão é igualmente utilizada pelos órgãos 
de gestão, disponibilizando um conjunto completo de funcionalidades de 
monitorização e apoio à decisão que permitem ter acesso em tempo-real 
a toda a informação e indicadores necessários.

INFORDOCENTE

A Infordocente é a vista do NONIO desenvolvida especificamente para os 
docentes da instituição e para alguns serviços (centrais ou das unidades 
orgânicas, conforme o organograma da instituição).  
Para os docentes, esta aplicação disponibiliza um conjunto completo de 
ferramentas que lhes permite desenvolver uma ação letiva de excelência 
nas respetivas unidades curriculares. Permite aos docentes consultar em 
tempo-real a informação atualizada sobre os seus alunos e ter acesso 
a diversas funcionalidades de apoio pedagógico, cuja utilização facilita 
certamente a transmissão de conhecimentos, traduzindo-se na melhoria 
do ensino, no aumento da satisfação dos alunos e no desenvolvimento 
de relações de confiança entre docentes, pessoal administrativo e alunos.

Disponibiliza ainda funcionalidades de administração para gerir o serviço 
docente, realizar e gerir reservas de espaço, marcação de avaliações, etc., 
podendo as responsabilidades ser limitadas por unidade orgânica.   

ARQUITETURA 
GERAL



11

INFORESTUDANTE

 A Inforestudante é o front-office do NONIO disponibilizado aos alunos da 
instituição e aos candidatos a ingressar nos vários cursos. Esta aplicação 
tem por objetivo, desenvolver a relação da instituição com os seus alunos 
de modo a reforçar o “engagement”, o compromisso e a relação. 

Verifica-se que, com a simplificação dos processos administrativos e bu-
rocráticos e com acesso a informação letiva e de relação com o corpo do-
cente, são garantidos níveis superiores de satisfação dos alunos e maior 
perceção de qualidade, contribuindo-se desta forma para a promoção es-
pontânea da Instituição e fidelização dos alunos.  

Evidência do impacto da utilização generalizada desta aplicação é a forma 
simples e eficaz com que se realizam as inscrições anualmente pelos estu-
dantes, com claras melhorias na qualidade do serviço prestado.

ARQUITETURA 
GERAL
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MÓDULOS PRINCIPAIS 
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O NONIO é a solução ideal para qualquer instituição que deseja ter um 
processo de candidaturas simples, moderno e que desde o início crie uma 
boa imagem da instituição para os seus futuros alunos. O sistema foi de-
senhado para permitir a realização de candidaturas online pelos próprios 
candidatos, de forma simples e fácil. Disponibiliza ainda ferramentas que 
permitem à instituição gerir todo o processo de forma eficiente, maximi-
zando assim a capacidade de atrair novos alunos. 

Criação e gestão de candidaturas
• Possibilidade de gestão de candidaturas, incluindo a realização de can-

didaturas online pelos alunos ou novos candidatos; 
• Possibilidade de os alunos acompanharem todo o processo de candi-

datura, desde a sua validação por parte dos serviços até à visualização 
das listas de seriação finais.

• Funcionalidades de pré-registo na plataforma para candidatos, com 
cruzamento de informação para detetar e assinalar possíveis duplica-
ções para candidatos que têm ou já tiveram vínculo à instituição; 

• Integração da recolha de fotografia no momento da criação de can-
didatura por parte do candidato, com possibilidade de validação da 
fotografia no momento de validação da candidatura; 

• Funcionalidades de gestão de candidaturas que permitem aos serviços 
registar candidaturas, validar ou invalidar candidaturas, transitar candi-
datura de curso ou regime, criar cópia da candidatura para outra fase, etc. 

• Possibilidade de os serviços anexarem documentos e ficheiros suple-
mentares a candidaturas; 

• No caso das instituições públicas portuguesas, importação automática 
dos ficheiros de colocados da DGES; 

CANDIDATURAS



14

Avaliação e seriação
• Possibilidade de avaliação de candidaturas por docentes avaliadores 

ou pelos serviços, com registo de observações visíveis para o candi-
dato e observações reservadas, e cálculo automático da classificação 
final com base na classificação de cada critério e sua ponderação; 

• Possibilidade de atribuir creditações no momento da candidatura, com 
cópia automática para o processo do aluno no momento da matrícula; 

• Possibilidade de gerir pré-requisitos nas candidaturas relativos a mí-
nimos de creditações;

• Seriação automática dos candidatos e disponibilização de listas de 
seriação, com capacidade de distinção sempre que necessário entre 
listas de 1º ano e listas de outros anos; 

• Possibilidade de disponibilizar listas de seriação em bloco; 
• Possibilidade de apresentação na Inforestudante das listas de seria-

ção finais após disponibilização e confirmação das mesmas; 
• Possibilidade de alterar, com o devido despacho, os resultados de seriação 

(mantendo sempre informação da lista originalmente disponibilizada); 
• Consulta de listas de seriação provisórias geradas automaticamente 

pelo sistema e gestão de períodos de reclamação pelos candidatos; 
• Consulta por parte dos serviços ou avaliadores de candidaturas de 

informação curricular do candidato no sistema (matrículas, unidades 
curriculares realizadas, médias finais, etc.); 

• Possibilidade de disponibilização de listas de seriação no site institu-
cional; 

Configurações
• Configuração de regimes e fases de colocação; 
• Interfaces para configuração de numerus clausus, vagas globais, docu-

mentos opcionais e obrigatórios a submeter pelos candidatos e crité-
rios e escalas de avaliação de candidaturas por curso/fase/regime; 

• Possibilidade de, para cada regime, definir instruções de preenchimen-
to (apresentadas ao candidato no momento de preenchimento do for-
mulário de candidatura) e editar o formulário de recolha de informação 
do candidato (ou adicionar formulários suplementares em pdf ou ou-
tro formato para preenchimento pelo candidato); 

• Configuração de calendários diferenciados por curso/fase/regime para 
realização de candidaturas na Inforestudante, validação e avaliação de 
candidaturas, disponibilização de resultados de seriação, etc.

• Possibilidade de definir emolumentos de candidatura por curso/regime 
de ingresso; 

CANDIDATURAS
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• Configuração de avaliadores de candidaturas e responsáveis de dispo-
nibilização de listas de seriação por curso/ano letivo; 

• Possibilidade de definir toda a informação em vários idiomas para 
apresentação na Inforestudante; 

Monitorização e comunicação
• Possibilidade de gestão e geração automática de editais de abertura 

de candidaturas com possibilidade de publicação no site institucional; 
• Funcionalidades para facilitar a monitorização e acompanhamento do 

processo por parte de serviços e gestão, com acesso a listagens e es-
tatísticas extremamente completas;

• Exportação de diversos mapas e listagens;
• Possibilidade de enviar de forma simples notificações a um candidato 

ou grupo de candidatos;
• Possibilidade de o responsável de disponibilização de listas enviar no-

tificações aos avaliadores de candidaturas; 
• Capacidade de gerar notificações automáticas a candidatos, serviços, 

avaliadores de candidaturas e responsáveis por disponibilização de lis-
tas, auxiliando desta forma todos os intervenientes e criando condi-
ções para que todo o processo corra da melhor forma;

CANDIDATURAS
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Para qualquer instituição de ensino o processo de matrícula serve es-
sencialmente para recolher informação dos novos alunos e o processo de 
inscrição em frequência está relacionado com a escolha das disciplinas 
e a geração dos planos de pagamento. O NONIO cria condições para que 
a instituição possa controlar se as matrículas e inscrições têm que ser 
presenciais ou se podem ser realizadas online pelos alunos, com toda a 
confiança de que o sistema assegurará automaticamente o cumprimento 
das regras definidas e sem qualquer limitação que não seja a própria po-
lítica da instituição.

Matrícula e inscrição
• Possibilidade de a matrícula e/ou inscrição em frequência ser realizada 

na Inforestudante pelos alunos com validação automática de regras ou 
na Inforgestão pelos serviços;

• Possibilidade de gerir inscrições de tipologias muito diversas e com gran-
de flexibilidade, nomeadamente: inscrições em unidades curriculares do 
plano de estudos do curso, em unidades de ciclos de estudo subsequen-
tes, unidades de menores, unidades isoladas e unidades de regras de 
lista aberta de um qualquer conjunto de cursos ou unidades orgânicas.

• Capacidade dos alunos poderem alterar as suas inscrições através da 
Inforestudante, através da realização de pedidos de alteração cujo pro-
cessamento pode ser automático ou manual pelos serviços, dependen-
do da política da instituição, podendo assim esses pedidos ser pagos ou 
gratuitos consoante o aplicável na instituição.

• Cálculo automático do ano curricular do aluno no momento de inscrição; 
• Capacidade de recolha por parte dos serviços e via webcam, das foto-

grafias dos colocados para inclusão na ficha dos futuros alunos e fins 
tão diversos como a emissão do cartão de aluno e de listas de alunos 
com fotografias, complementando a possibilidade de os próprios alunos 
poderem submeter fotos via submissão de ficheiros e via webcam; 

• Geração do plano de pagamentos no momento de lacragem da inscri-
ção, com cálculo automático das prestações e prazos em função de es-
colhas feitas no ato de inscrição (modo de inscrição integral ou parcial, 
ECTS inscritos, etc.). 

• Possibilidade de atribuir extensões individuais de prazo para reali-
zação de ações na Inforestudante, evitando idas desnecessárias de 
alunos e candidatos aos serviços, para a realização de matrícula de 

MATRÍCULAS 
E INSCRIÇÕES 
EM FREQUÊNCIA
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MATRÍCULAS 
E INSCRIÇÕES 

EM FREQUÊNCIA

candidatos admitidos, o prazo de inscrição em frequência ou o prazo 
de inscrição em exame; 

• Possibilidade de criação automática de ficheiros ficha-foto e DDXR (para 
envio para a SIBS) para emissão de cartões de aluno/cartão bancário; 

• Geração automática de diversos documentos, nomeadamente, certifica-
do multiusos e resumo de inscrição; 

• Possibilidade de geração de formulários pré-preenchidos (por exemplo, 
formulários bancários) na matrícula presencial; 

• Gestão de inscrições em menores;
• Possibilidade de anulação de inscrições em frequência, com reflexo na 

conta corrente do aluno; 
• Funcionalidades para gestão de anulações de matrícula, transferências 

oficiosas, etc.
• Capacidade dos alunos realizarem inscrições no Inforestudante dentro 

de prazos de multa com gestão dos respetivos pagamentos;

Configurações
• Definição de regras de inscrição em frequência configuráveis por curso 

ou plano de estudos, sendo essas regras verificadas no momento de 
inscrição e não podendo ser ultrapassadas quando a inscrição é realiza-
da pelo aluno na Inforestudante; 

• Configuração de regras de cálculo de ano curricular configuráveis por 
curso ou plano de estudos; 

• Parametrização extremamente completa e flexível de modelos de pla-
nos de pagamento aplicáveis em cada curso;

• Possibilidade de parametrizar dívidas de pré-inscrição (têm que ser pa-
gas antes de ser finalizada a matrícula ou inscrição) e multas; 

• Possibilidade de definir unidades curriculares cuja inscrição fica sujeita 
a aprovação pelo coordenador de curso ou algum utilizador que assuma 
essa responsabilidade; 

• Possibilidade de configurar inscrições em ramos, sujeitas ou não a 
aprovação pelos coordenadores de curso, com escolha do ramo no mo-
mento da inscrição em função do ano curricular do aluno ou do número 
de ECTS realizados; 

• Configuração de calendários diferenciados por curso para realização ma-
trícula ou inscrições pelos alunos, prazos de multa, etc.

• Configuração de períodos de submissão de pedidos de alteração de ins-
crição (alteração do leque de disciplinas), com ou sem pagamentos e 
com escolha de tratamento automático ou manual pelos serviços.
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Prescrições e avisos
• Cálculo automático de prescrições e apresentação de avisos aos alunos 

em risco de prescrever, indicando o número de ECTS que devem realizar 
durante o ano para não prescrever no ano seguinte; 

• Validação da situação de pagamentos no momento de inscrição, com 
possibilidade de realizar validação também em sistemas externos; 

• Simulação do percurso do aluno para informar os serviços ou o aluno sem-
pre que este fica inscrito em ECTS suficientes para concluir o curso mas 
não cumpre alguma condição para conclusão do curso ou quando se está 
a inscrever em ECTS que não serão elegíveis para essa mesma conclusão; 

• Registo em auditoria de todos os avisos apresentados aos serviços re-
lativos ao não cumprimento de regras;

• Possibilidade de definir avisos ao nível do plano de estudos, ramo e ano 
curricular, apresentados aos alunos e serviços no momento de inscrição 
com instruções e informação útil; 

MATRÍCULAS 
E INSCRIÇÕES 
EM FREQUÊNCIA
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Para qualquer instituição de ensino o acesso a dados fiáveis e completos 
dos seus alunos são uma condição essencial para garantir o seu bom fun-
cionamento. Quanto mais completos, consistentes e fiáveis forem os da-
dos dos alunos maior é o potencial de melhoria do funcionamento da ins-
tituição, assegurando desde logo uma maior capacidade de automatização 
de processos. A título de exemplo, o registo automático de conclusão dos 
alunos sem qualquer intervenção dos serviços apenas é possível com uma 
confiança elevada no grau de correção da informação que a instituição 
mantém nos seus sistemas. Nesta secção são apresentadas as princi-
pais funcionalidades para gestão da informação dos alunos. No NONIO, 
um mesmo aluno poderá ter várias matrículas, várias candidaturas, etc., 
assegurando desta forma a consistência da informação da ficha do aluno 
nas várias matrículas, candidaturas, requerimentos, etc. 

Dados pessoais e curriculares
• Gestão de dados pessoais dos alunos (contactos, filiação, endereços, 

dados bancários, etc.); 
• Importação de arruamentos, apartados e códigos postais dos CTT para 

garantir fiabilidade adicional na definição dos endereços; 
• Atribuição de situações especiais aos alunos com possibilidade de con-

figuração de regalias atribuídas automaticamente relativas a acesso a 
exames ou regalias financeiras (redução nas propinas, suspensão de 
cálculo de juros, etc.); 

• Funcionalidades de configuração das situações especiais com grande 
latitude relativamente a regalias de acesso a exame ou regalias finan-
ceiras (redução nas propinas, suspensão de cálculo de juros, etc.).

• Atribuição automática da situação de aluno finalista; 
• Gestão de atividades a integrar no suplemento ao diploma; 
• Possibilidade de gerir o estado do processo individual do aluno; 
• Capacidade de associar ao processo do aluno todo o tipo de observações 

e digitalizações, devidamente catalogadas e organizadas, permitindo a 
desmaterialização do processo do aluno; 

• Funcionalidades para recolha de fotografia por webcam presencialmente; 
• Funcionalidades de upload de fotografias a partir de ficheiros de diver-

sos formatos, com ferramentas para corte, reposicionamento e zoom de 
imagem no momento da recolha; 

• Armazenamento das fotografias com vários tamanhos de forma a ter 
disponíveis versões adequadas aos vários usos das imagens;

• Possibilidade de o sistema ter fotografias confirmadas e não confir-
madas e funcionalidades para os serviços poderem gerir o estado das 

GESTÃO DE 
ALUNOS
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fotografias de identificação submetidas pelos alunos de forma a garan-
tir que fotografias validadas permitem efetivamente a identificação do 
aluno (as fotografias submetidas pelos serviços são automaticamente 
consideradas como validadas); 

• Capacidade de geração de cartões de aluno para impressão; 
• Mecanismo de atribuição de creditações extremamente flexível, per-

mitindo creditação em unidades curriculares ou diretamente em áreas 
científicas, com registo de toda a informação necessária para a correta 
geração de certidões e documentos; 

• Possibilidade de o aluno manter a sua informação pessoal atualizada 
através da Inforestudante;

• Capacidade de configurar informação adicional a recolher do aluno, 
nomeadamente necessidades educativas especiais, dados socioeco-
nómicos, etc. 

• Capacidade configurar informação a recolher no processo de autenti-
cação dos alunos para, por exemplo, permitir recolher dados adicionais 
para a geração do RAIDES; 

• Cálculo automático das classificações ECTS para as classificações obti-
das às unidades curriculares e da sua média final do curso. As classi-
ficações ECTS das unidades curriculares e da média final de curso são 
apresentadas aos alunos na Inforestudante;

•  Registo automático pelo sistema de interrupções de matrícula; 

Registo automático de conclusão de curso e médias
• Capacidade de registar automaticamente a conclusão do curso quando 

cumprida a tabela de estrutura curricular e grupos de opções; 
• Cálculo automático de média do curso; 
• Cálculo em tempo real da média atual do curso, com visibilidade para os 

alunos; 
• Registo automático e diário das médias atuais de todos os alunos; 
• Possibilidade de definir métodos alternativos de cálculo da classificação 

final do curso; 
• Capacidade de gestão de mestrados integrados com cálculo automático 

das médias de cada um dos ciclos de estudo;

Simulação do percurso académico
• Existência de um simulador de percurso académico que permite aos ser-

viços e alunos perceber a situação do aluno, nomeadamente, os ECTS 
realizados em cada área científica, os ECTS obrigatórios e opcionais que 
faltam realizar, os grupos de opções já cumpridos, etc.; 

• Possibilidade de realização de simulações incluindo ou não as inscrições 
do último ano letivo; 

• Simulação individual de situação de prescrição com horizonte temporal 
de dois anos (disponível para os serviços e para o aluno); 

• Possibilidade de simulação de situação de prescrição em bloco; 

GESTÃO DE 
ALUNOS
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GESTÃO DE 
AVALIAÇÕES, 

REGISTO DE NOTAS, 
TRATAMENTO 

DE PAUTAS

A avaliação é um dos aspetos mais importantes para qualquer instituição 
de ensino. É um processo que envolve docentes, alunos e os serviços da 
instituição e cujos resultados, sendo importantes a nível individual para 
os alunos como forma de medida de desempenho, são igualmente impor-
tantes de forma global para a instituição uma vez que são uma medida 
para o exterior da qualidade e credibilidade do ensino ministrado. O NO-
NIO disponibiliza um conjunto abrangente de funcionalidades para contro-
lar e gerir todo o processo de avaliação formal, desde a disponibilização 
das classificações provisórias aos alunos até à aceitação e arquivamento 
de pautas finais.

Gestão de avaliações
• Possibilidade de configuração de épocas de avaliação e escalas de ava-

liação, com granularidade à unidade curricular; 
• Possibilidade de marcação prévia de avaliações, com controlo de visibi-

lidade para os alunos e com possibilidade de indicação se é necessária 
ou não inscrição pelos alunos e em que período deve ser realizada essa 
inscrição; 

• Possibilidade de indicação das salas vão decorrer as avaliações, quem 
são os vigilantes, que vigilantes devem ficar em cada sala, etc.; 

• Possibilidade de enviar notificações aos vigilantes e funcionalidades 
para auxiliar na seleção de vigilantes; 

• Funcionalidades para impressão de listas auxiliares para a gestão da 
realização das provas de avaliação; 

• Gestão de inscrições em exames de épocas especiais ou de regalias; 
• Possibilidade de inscrição pelos alunos na Inforestudante nas avalia-

ções marcadas; 
• Capacidade de definição de prazos para lançamento de resultados pelos 

docentes, com envio de lembretes automáticos para ajudar ao cumpri-
mento de prazos; 

Lançamento de resultados
• Possibilidade de definição de lançadores de notas a cada unidade curri-

cular, para além do docente responsável; 
• Possibilidade de lançamento de notas por parte dos docentes, com dis-

ponibilização prévia aos alunos para possíveis correções; 
• Possibilidade de adicionar informação complementar na disponibiliza-

ção de notas, nomeadamente horário de consulta de provas, etc. 
• Possibilidade de enviar automaticamente notificação aos alunos com a 

nota obtida; 
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• Gestão completa da realização de provas orais (marcação de períodos de 
oral, gestão de inscrição pelos alunos, etc.) e possibilidade de registo de 
classificação após prova oral; 

• Tratamento diferenciado de classificações de atas de dissertação e es-
tágio, possibilidade de definição de orientadores internos e externos, 
definição do júri, informação da dissertação ou estágio e geração auto-
mática da ata da defesa; 

• Possibilidade de definir e configurar lembretes gerados automatica-
mente e com textos e destinatários diferentes (docentes da unidade 
curricular, coordenadores de curso, responsáveis de unidade orgânica, 
etc.) em função do nível de atraso; 

Tratamento de pautas 
• Possibilidade de aceitação pelos serviços de pautas com leitura de códi-

gos de barras; 
• Possibilidade de obter listagens de unidades curriculares com lança-

mento de notas em atraso; 
• Possibilidade de gestão de pautas de unidades curriculares externas, 

para cursos em associação ou parceria com outras instituições de ensi-
no superior. 

• Registo de todas as alterações de classificações a pautas finais, com 
possibilidade de associar despachos às alterações de notas para garantir 
a indicação da justificação das alterações; 

GESTÃO DE 
AVALIAÇÕES, 
REGISTO DE NOTAS, 
TRATAMENTO 
DE PAUTAS
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As certidões e declarações são extremamente importantes para os alunos e 
para as instituições de ensino. Os motivos que levam à emissão de certidões 
são muitos e variados, traduzindo-se normalmente em processos morosos 
e dispendiosos para a instituição. Para garantir que estes processos são 
eficientes e eficazes é essencial que a informação disponível nos sistemas 
seja completa e fiável. O NONIO permite que as mais variadas certidões 
e declarações sejam geradas automaticamente, nos serviços a pedido dos 
alunos ou pelos próprios alunos na Inforestudante, facilitando o pagamento 
dos respetivos emolumentos. Disponibiliza ainda ferramentas para asse-
gurar a entidades terceiras que as certidões que lhes foram entregues são 
autênticas e que se encontram válidas, aumentando a confiança de todos 
os interessados. Aliada à capacidade do sistema de, por exemplo, registar 
de forma automática as conclusões de curso pelos alunos, o NONIO permi-
te que os alunos emitam o seu diploma de conclusão com suplemento ao 
diploma em poucos instantes através da Inforestudante, sem necessidade 
de qualquer validação adicional por parte dos serviços ou sem necessidade 
da sua intervenção no processo. Através da enorme facilidade de emissão 
de certidões e declarações, incluindo pelos próprios alunos, o NONIO con-
tribui de forma decisiva no aumento de qualidade do serviço prestado pela 
instituição e também na otimização do uso dos recursos disponíveis. As 
certidões podem ser emitidas de forma simples e rápida, existindo inclu-
sivamente a possibilidade de gerar as certidões com tradução em inglês.

Configuração
• Configuração de modelos de certidões de forma simples, com possibili-

dade de recurso a templates MS Word, permitindo grande flexibilidade 
e autonomia na emissão de documentos; 

• Possibilidade de definição de preços diferenciados para certidões em 
Português e Inglês; 

• Possibilidade de, para a mesma certidão, definir preços diferentes para 
a emissão pelos serviços ou na Inforestudante pelo aluno; 

• Possibilidade de, para certidões que integrem listas de unidades curri-
culares, definir um preço suplementar para cada unidade curricular in-
tegrada na certidão; 

Geração de certidões e declarações
• Possibilidade de geração de certidões na Inforestudante, com geração 

automática do respetivo emolumento e possibilidade de realização de 
download apenas após realização do respetivo pagamento; 

• Possibilidade de geração de certidões na Inforgestão pelos serviços.

EMISSÃO DE 
CERTIDÕES 

E SUPLEMENTO
AO DIPLOMA
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• Possibilidade de geração de certidões com código de validação alfanu-
mérico de autenticidade em site público, criando assim condições para a 
obtenção das certidões diretamente pelos alunos na Inforestudante; 

• Geração de certidões em Inglês, que podem também ser obtidas pelos 
alunos na Inforestudante; 

• Geração do suplemento ao diploma automaticamente, na Inforgestão e 
Inforestudante, com capacidade de configuração das atividades extra-
curriculares elegíveis para integração automática no suplemento;  

• Capacidade de fazer upload para o sistema de certidões construídas ma-
nualmente (fora do NONIO), com possibilidade de registo de respetivo 
emolumento para pagamento pelo aluno; 

• Possibilidade de validar a existência de dívidas na geração de certidões, 
com capacidade de impedimento de geração das mesmas; 

• O NONIO dispõe de um site público onde as entidades externas podem 
verificar a autenticidade das certidões geradas pelo sistema;

Gestão e monitorização
• Possibilidade de invalidar certidões quando elas ficam desatualizadas 

e foram geradas com código de validação, colocando uma mensagem 
informativa;

• Facilidade no envio de notificações aos alunos no contexto de certidões;
• Possibilidade de obter informação das verificações de autenticidade 

realizadas para cada certidão; 
• Gestão de atividades a integrar no suplemento ao diploma;
• Acesso a diversas estatísticas e listagens de certidões produzidas;

EMISSÃO DE 
CERTIDÕES 
E SUPLEMENTO
AO DIPLOMA
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Em todas as instituições de ensino multiplicam-se os requerimentos e 
pedidos de candidatos e alunos pelos mais variados motivos. O NONIO 
permite que toda a gestão desses requerimentos seja realizada dentro do 
sistema, deste o seu registo inicial e pagamento, até à gestão de parece-
res e registo das decisões de diferimento ou indeferimento. Assim, para 
além de facilitar toda a gestão e a tornar mais eficiente, esta plataforma 
permite ainda aos gestores da instituições aceder a várias estatísticas 
sobre a qualidade e eficiência do serviço prestado. 

Registo de requerimentos
• Configuração de entrega de requerimentos na Inforestudante a nível de:

- Prazos e períodos de entrega;
- Questões específicas a integrar no formulário de criação de reque-

rimento;
- Documentos a submeter pelos alunos aquando da criação do re-

querimento;
- Definição de descrições e informações úteis, em português e inglês;

• Possibilidade de criação de requerimentos na Inforestudante pelos alu-
nos ou candidatos e na Inforgestão pelos serviços;

• Funcionalidades de registo de ofícios na Inforgestão, com possibilidade 
de associação a vários alunos; 

• Funcionalidades para os serviços complementarem os requerimentos 
submetidos pelos alunos com ficheiros e observações reservadas e ob-
servações visíveis para os alunos;

• Geração automática do emolumento para pagamento; 

Pareceres e despachos
• Interfaces para gerir intervenientes em requerimentos (direções de uni-

dade orgânicas, chefes de serviços, coordenadores de curso, avaliadores 
de candidaturas, órgãos de gestão, etc.); 

• Possibilidade de obtenção de pareceres de vários intervenientes; 
• Registo de parecer na Infordocente, com envio de notificações e pos-

sibilidade de reencaminhamentos ou realização de pedidos de parecer 
em cascata; 

• Possibilidade de registar informação reservada nos pareceres, associar 
documentos e observações; 

REQUERIMENTOS
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• Registo de despachos e possibilidade de registo de observações reser-
vadas; 

• Registo de aceitação de decisão devidamente assinada; 
• Visibilidade na Inforestudante dos requerimentos e das decisões; 

Gestão e acompanhamento
• Interfaces simples e completas para configuração dos requerimentos e 

respetivos preços; 
• Gestão de reapreciações de requerimentos; 
• Possibilidade de notificar o requerente em qualquer altura de forma 

simples e rápida; 
• Possibilidade de definição de endereços de email específicos (emails 

institucionais) para tratamento de assuntos relacionados com reque-
rimentos; 

• Controlo das datas de registo, de reencaminhamentos, de pedidos de 
parecer, etc. para garantir maior controlo e facilidade na gestão e cum-
primento de prazos; 

• Auditoria específica para os requerimentos; 
• Possibilidade de associar requerimentos/despachos a creditações, ins-

crições em exames, situações especiais atribuídas a alunos, alterações 
a listas de seriação de candidatos, etc. 

REQUERIMENTOS
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O NONIO é um sistema devidamente certificado pela AT, com capacidade 
de geração de ficheiros SAFT e que permite interligar com grande flexibi-
lidade a área académica e a área financeira, permitindo assim a automati-
zação de várias tarefas, grande controlo na gestão de diversos processos 
e uma gestão mais eficiente das cobranças e dos pagamentos realizados 
pelos alunos.

Criação e gestão de planos de pagamento e emolumentos
• Possibilidade de definir vários planos de pagamento base para cada 

curso, com possibilidade de associação a conjuntos de alunos; 
• Possibilidade de definir planos de pagamento com dívidas pré-inscri-

ção (o aluno tem que fazer pagamentos antes de concluir a inscrição); 
• Possibilidade de edição do plano de pagamento do aluno, com possibi-

lidade de alteração do número de prestações, valor de cada prestação, 
datas limite de pagamento, etc.; 

• Recálculo automático de compensações na regularização do plano de 
pagamentos; 

• Cálculo automático de juros e multas; 
• Envio de notificações aos alunos antes do vencimento das prestações 

(com antecedência configurável) e envio de notificação após cálculo de 
juros; 

• Possibilidade de consulta da conta corrente do aluno e todos os movi-
mentos financeiros; 

• Interfaces para configuração de emolumentos de candidaturas, emo-
lumentos de certidões (possibilidade de definir preços diferentes para 
certidões em Português e Inglês), emolumentos de requerimentos, ta-
xas de juro e multas, etc. 

• Possibilidade de definir situações especiais que, quando atribuídas aos 
alunos, podem conferir automaticamente descontos variáveis nas pro-
pinas, isenções de juros, isenção de validação de estado de pagamento 
em diversos momentos ou transferência das dívidas para entidades 
terceiras; 

Gestão de pagamentos
• Possibilidade de o aluno pagar online qualquer dívida registada no sis-

tema através de Multibanco (referências geradas no momento), Paypal 
ou cartão de crédito (RedUnicre); 

• Possibilidade de utilização de SIBS online, para notificação imediata 
quando os pagamentos são realizados por referência; 

GESTÃO 
FINANCEIRA



28

• Possibilidade de obter referência única para pagar todas as prestações 
em dívida; 

• Funcionalidades de caixa, para registo de pagamentos presencialmen-
te pelos alunos; 

• Gestão de postos de recebimento, possibilidade de associação de uti-
lizadores a postos de recebimentos específicos, gestão de meios de 
pagamento válidos na caixa, etc.; 

• Funcionalidades para listar e conferir recebimentos nos postos de re-
cebimentos; 

• Geração automática de recibos; 
• Gestão de 3ºs pagadores; 
• Gestão de reposições; 
• Possibilidade de validar existência de dívidas e impedir a realização de 

várias ações na plataforma: emissão de certidões, inscrição em fre-
quência, etc.; 

Integração e documentos
• Geração automática de declarações para efeitos fiscais; 
• Faturação eletrónica com assinatura digital de documentos e possibi-

lidade de consultar os documentos na Inforestudante;
• Geração de pacotes de informação de granularidade configurável rela-

tivos a dívidas e pagamentos para integração em sistemas externos de 
gestão financeira (SAP, GIAF, etc.) 

• Geração automática de ficheiros SAFT ou do modelo 46;

GESTÃO 
FINANCEIRA
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A forma como é estruturada a oferta formativa é a base de qualquer 
sistema de gestão académica e pedagógica. Se um sistema for muito 
rígido ou limitado, e considerando a diversidade que existe na oferta da 
maior parte das instituições, então muitas situações terão que ser re-
presentadas de forma artificial e terão como consequência uma gestão 
ineficiente de muitos processos. Se uma aplicação for flexível, então a 
representação da oferta é fiel à realidade e passa a existir espaço para 
uma gestão eficiente e para a automatização de processo. O NONIO é 
uma aplicação extremamente flexível, pensada de raiz para os desafios 
e diversidade dos tempos atuais.

Gestão de cursos e planos de estudos
• Funcionalidades para definição de cursos, menores, planos de estudo, 

ramos, unidades curriculares, etc., assegurando a consistência da in-
formação e a capacidade de registar automaticamente conclusões de 
curso pelos alunos; 

• Configuração de ciclos e categorias de cursos;
• Facilidade de criar planos de estudo por cópia ou importar planos de 

estudo para outros cursos; 
• Capacidade de gerir cursos com várias edições no mesmo ano letivo;
• Possibilidade de criar regras que permitem aos alunos de um deter-

minado ramo de um plano de estudos de um curso inscreverem-se em 
unidades curriculares de outro ramo/curso; 

• Possibilidade de definir toda a informação em vários idiomas; 
• Presença de todos os campos para assegurar a certificação ECTS Label; 
• Possibilidade de ter indicadores gráficos do nível de preenchimento 

da informação de cursos e unidades curriculares necessária ao ECTS 
Label, em português e inglês; 

• Possibilidade de definir métodos alternativos de cálculo de média; 
• Possibilidade de associar documentos aos cursos e unidades curriculares; 
• Possibilidade de uma unidade curricular ser partilhada por vários cursos, 

ou limitar a partilha a apenas algumas turmas dessa unidade curricular; 
• Possibilidade de definir precedências ao nível do plano de estudos; 

Definição da oferta disponível em cada ano letivo
• Interfaces que permitem aos serviços prepararem cada ano letivo, in-

dicando as unidades curriculares que funcionarão, em que moldes e 
períodos letivos, com possibilidade de partilha entre cursos, etc. 

• Possibilidade de copiar de forma simples informação entre anos leti-
vos relativa às unidades curriculares que funcionam e à informação do 
serviço docente; 

GESTÃO DA OFERTA
FORMATIVA
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Alterações a planos de estudo e atribuição automática de creditações
• Possibilidade de definir regras de transição de planos de estudo, com 

enorme flexibilidade a nível de tipo de regras e alunos abrangidos, 
com possibilidade de participação dos coordenadores de curso e simu-
lação de transições para afinação das regras; 

• Possibilidade de simulação de transição por parte dos alunos; 
• Transição automática de alunos entre planos de estudo (do mesmo 

curso ou cursos diferentes), com atribuição automática de creditações 
no momento da inscrição; 

GESTÃO DA OFERTA
FORMATIVA
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A mobilidade estudantil é um aspeto cada vez mais relevante para as 
instituições de ensino. O NONIO dispõe de um conjunto de funcionalida-
des extremamente completo para gerir todo o processo, quer para mobi-
lidades outgoing quer para mobilidades incoming. Com o NONIO torna-se 
simples a candidatura a programas de mobilidade pelos alunos e fácil a 
gestão de todo o processo por parte da instituição, contribuindo assim 
para a criação de uma boa reputação da instituição junto dos alunos de 
outras instituições.

Programas de mobilidade
• Gestão dos programas de mobilidade;
• Gestão dos protocolos de mobilidade celebrados entre outras instala-

ções e a instituição de ensino, com identificação das vagas incoming e 
outgoing de estudantes e docentes; 

• Gestão dos protocolos ativos em cada ano letivo, com possibilidade de 
cópia entre anos letivos; 

• Gestão das instituições de ensino a nível mundial, com a possibilidade 
de definir o seu endereço, contactos e coordenadores de mobilidade.

Mobilidade incoming
• Possibilidade de os alunos de outras instituições realizarem pré-regis-

to na Inforestudante e candidatarem-se online a programas de mobili-
dade, ao abrigo dos protocolos definidos no sistema;

• Validação das candidaturas por parte dos serviços;
• Gestão do processo de aceitação do contrato de estudos por parte da 

instituição e do coordenador de mobilidade;  
• Possibilidade de definir períodos de chegada, com indicação da hora e 

local e inscrição por parte dos candidatos aceites, facilitando assim o 
acolhimento por parte da instituição de ensino; 

• Geração automática do contrato de estudos e dos documentos de 
aceitação e de chegada;

• Criação automática de matrícula e inscrição nas unidades curriculares 
do contrato de estudos aquando da chegada do aluno, com possibili-
dade de geração automática de taxas de inscrição e/ou outros emolu-
mentos, de acordo com as configurações do programa de mobilidade; 

• Gestão das alterações ao contrato de estudos original durante o perío-
do de frequência da instituição de ensino; 

• Geração automática dos documentos de alteração ao contrato de estudos; 
• Acesso a diversas estatísticas e listagens para monitorização do processo;

GESTÃO DE 
MOBILIDADE
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• Associação de documentos a candidaturas de mobilidade;
• Diferenciação entre a gestão da mobilidade para estudos e para estágio;
• Geração automática da transcrição de registo com as notas do aluno. 

Mobilidade outgoing
• Possibilidade de pré-inscrição e candidatura a instituições de ensino 

ou outras instituições ao abrigo de programas de mobilidade outgoing, 
para os alunos na Inforestudante;

• Gestão de todo o processo de seriação e colocação por parte dos ser-
viços e/ou coordenadores de mobilidade;

• Geração automática e gestão do contrato de estudo, documentos de 
chegada, de partida e da restante documentação inerente ao processo;

• Atribuição automática de creditações após a realização da mobilidade;
• Funcionalidades para controlo dos pagamentos;
• Verificação automática da situação de prescrição;
• Associação de documentos a candidaturas de mobilidade;
• Acesso a diversas estatísticas e listagens para monitorização do processo;
• Diferenciação entre a gestão da mobilidade para estudos e para estágio;
• Mecanismos de notificações automáticas via e-mail para os interve-

nientes, ao longo do processo de candidatura, para que sejam notifi-
cados de todos passos relevantes do processo.

GESTÃO DE 
MOBILIDADE
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O NONIO é um sistema integrado extremamente completo, dispondo de 
diversas funcionalidades que permitem realizar a gestão de salas, labo-
ratórios, anfiteatros, gabinetes e outros espaços da instituição. Assim, 
para além dos eventos correspondentes a aulas, avaliações, defesas, 
etc., é possível realizar no sistema a gestão de outros eventos e ativi-
dades que decorrem nesses espaços, facilitando significativamente a 
gestão desta informação. 

Gestão de espaços
• Funcionalidades para gerir espaços na aplicação (salas de aula, an-

fiteatros, gabinetes, espaços externos, etc.), com possibilidade, por 
exemplo, de indicação de capacidade para aulas e capacidade para exa-
mes e com utilização dessa informação no auxílio, por exemplo, da 
definição de turmas e horários ou marcação de avaliações; 

• Visualização de calendários de ocupação de todos os espaços;
• Funcionalidades de pesquisa de espaços disponíveis com possibilidade 

de aplicar diversos filtros;
• Identificação automática de utilizações sobrepostas de espaços; 
• Capacidade para exportar para folha de cálculo de mapas de ocupação 

de espaços; 

Criação e gestão de reservas
• Possibilidade de realização de reservas de espaço online por qualquer 

colaborador, docente ou não docente, sujeitas a moderação, com aces-
so aos mapas de ocupação de cada espaço;

• Moderação de reservas pelos serviços, com aprovação ou reprovação 
das mesmas; 

• Gestão dos moderadores de reservas de cada unidade orgânica; 
• Possibilidade de os moderadores reservarem espaços; 

GESTÃO DE 
ESPAÇOS
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Com Bolonha, os cursos e planos de estudos tornaram-se mais flexíveis. 
Para além disso, as instituições procuram formas de facilitar e encorajar 
a frequência de unidades curriculares isoladas, ou seja, sem ser no con-
texto de uma matrícula num curso. No NONIO, a inscrição em unidades 
curriculares isoladas está prevista sem necessidade de qualquer mani-
pulação artificial a nível da oferta formativa, tornando todo o processo 
simples e eficiente.

Configuração
• Parametrização, nas características das unidades curriculares, dos 

preços, pré-requisitos, critérios de seriação, etc. para frequência de 
unidades curriculares isoladas; 

• Parametrização de calendários de candidatura a unidades curriculares 
isoladas que possam ser realizadas pelos alunos na Inforestudante; 

• Parametrização de documentos a submeter; 

Criação e gestão de candidatura 
• Realização na Inforestudante de candidaturas às unidades curriculares 

disponíveis para inscrição em unidades curriculares isoladas; 
• Possibilidade de registo de candidaturas a unidades curriculares isola-

das pelos serviços; 
• Diversas funcionalidades para gestão das candidaturas a unidades 

curriculares isoladas pelos serviços, nomeadamente retirar ou acres-
centar unidades curriculares, atualizar documentos submetidos, etc. 

• Geração automática de emolumentos para a candidatura a cada unida-
de curricular isolada; 

• Funcionalidades para seriar as candidaturas pagas, com possibilidade 
de colocar observações nas candidaturas não aceites; 

• Possibilidade de publicação de seriações e exportação das mesmas; 
• Registo automático da inscrição após a seriação; 

UNIDADES 
CURRICULARES 
ISOLADAS
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Existem inúmeras situações em que os serviços querem contactar um 
candidato/aluno ou conjunto de candidatos/alunos. Para fazer avisos rela-
tivamente a tarefas que devem ser realizadas, informar de uma atividade 
que vai ocorrer, alterações de prazos para a realização de determinadas 
ações, etc. Para tornar simples essa comunicação, o NONIO disponibiliza 
um conjunto de funcionalidades que permite aos serviços notificar alu-
nos (notificações entregues no email e na Inforestudante) ou docentes. 
O uso destas funcionalidades é sem dúvida uma mais valia no sentido de 
facilitar a comunicação entre todos os atores da instituição.

• Possibilidade de criação de notificações para os alunos, entregues si-
multaneamente no Inforestudante e no email do aluno; 

• Existência de vários filtros para permitir adicionar iterativamente os 
destinatários das mensagens, nomeadamente: 

- Filtros para selecção de candidatos; 
- Filtros para selecção de alunos de um curso, de uma unidade or-

gânica, de um ano curricular, com determinada situação especial 
atribuída, a frequentar uma determinada unidade curricular ou 
turma de unidade curricular, etc. 

• Possibilidade de controlo sobre a entrega e leitura das notificações; 
• Possibilidade de criar nova mensagem para os mesmos destinatários 

de uma notificação previamente enviada; 
• Existência de mecanismo de notificações para recursos humanos; 
• Possibilidade de criação de notificações sem indicação de grupo fe-

chado de destinatários mas com definição de grupo aberto de des-
tinatários (por exemplo, alunos do curso X) e que são apresentadas 
na Inforestudante ou Infordocente aos utilizadores que façam parte 
desse grupo aberto; 

• Possibilidade de integração com sistemas de email para atribuição au-
tomática de email institucional a alunos; 

NOTIFICAÇÕES 
MANUAIS PELOS 

SERVIÇOS
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Para que uma instituição possa ser gerida da melhor forma é essen-
cial que a sua gestão tenha acesso a qualquer momento à informação 
necessária para tomar decisões informadas e que os seus colaborado-
res consigam aceder a informação de qualidade e que os auxilie efeti-
vamente na realização do seu trabalho. Com o NONIO é possível obter 
toda a informação, desde a evolução da procura e das inscrições em 
cada curso ou a eficiência na cobrança de propinas até ao tempo médio 
que os docentes de cada curso demoram a preencher o sumário ou os 
tempos de tratamento de requerimentos dos alunos. De seguida são 
dados exemplos das listagens já configuradas no sistema, para além das 
listagens e estatísticas próprias de cada módulo como candidaturas ou 
requerimentos. Para além dos exemplos apresentados o sistema dispõe 
de funcionalidades muito completas e simples para criação de listagens 
à medida das necessidades da instituição.

Área académica e pedagógica
• Produção de várias listagens, com aplicação de diversos filtros, no-

meadamente: 
- Listagens de inscrições em unidades curriculares; 
- Listagens de inscrições em exames; 
- Listagens de alunos inscritos com diversos filtros (curso, unidade 

orgânica, ano curricular, nacionalidade, inscritos até determinada 
data, tipo de matrícula, tipo de programa de mobilidade, ano de 
ingresso, regime de ingresso, etc.) 

- Agregações de alunos por curso e por nacionalidade;  
• Simulador de prescrições em bloco, com listagem de alunos em risco 

de prescrever; 
• Diversas listagens de serviço docente;

Área financeira
• Diversas listagens financeiras, com vários tipos de filtros e seleção de 

campos a apresentar, nomeadamente: 
- Listagens de dívidas; 
- Listagens de créditos; 
- Listagens de propinas, emolumentos, reposições, etc.; 
- Listagens de informação integrada com aplicações externas; 

Monitorização de processos e criação de listagens
• Listagem de notas por lançar e pautas por enviar para os serviços aca-

démicos; 
• Monitorização da preparação do ano letivo (unidades curriculares 

abertas, turmas criadas, horários definidos, aulas geradas, etc.) 
• Monitorização do preenchimento de informação das unidades curricu-

lares pelo docente (programa, bibliografia, métodos de avaliação, etc.) 
com gráficos de evolução ao longo do tempo; 

LISTAGENS E 
ESTATÍSTICAS
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LISTAGENS E 
ESTATÍSTICAS

• Monitorização da utilização de funcionalidades de apoio pedagógico 
pelos docentes (upload de materiais de apoio, definição de submissão 
de trabalhos, uso de fóruns de discussão, etc.); 

• Monitorização do preenchimento de sumários, número médio de dias 
entre a aula e o preenchimento do sumário, controlo de assiduidade 
dos docentes, etc.  

• Listagens de nível de preenchimento de informação oficial (para A3ES) 
de cursos e unidades curriculares; 

• Listagens de nível de preenchimento de informação de cursos e unida-
des curriculares para efeitos de ECTS label e emissão de suplemento 
ao diploma;

• Possibilidade de criar novas listagens de forma simples, à medida das 
necessidades da instituição, com possibilidade de indicar os filtros a 
aplicar e os dados a apresentar; 
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O NONIO armazena e gere informação crítica de uma instituição de en-
sino. Assim, é necessária a capacidade de definir com flexibilidade as 
tarefas que os utilizadores podem realizar no sistema, que informação 
podem consultar, saber o que foi feito pelos utilizadores e quando, ter 
políticas de backup adequadas e eliminar ou proteger o sistema das 
vulnerabilidades associadas a sistemas web. Estas preocupações estão 
sempre presentes no desenvolvimento do NONIO, de forma a garantir 
não só a flexibilidade do sistema, mas também a sua robustez, fiabili-
dade e segurança. 

Autenticação, contas de utilizadores, perfis e grupos de utilizadores
• Capacidade de gestão local dos processos de autenticação e autoriza-

ção ou delegação dos mesmos num sistema central em utilização na 
instituição tais como o LDAP ou Shibboleth;

• Utilização de mecanismos de CAPTCHA (com variantes de imagem ou 
áudio para facilitar o acesso por utilizadores com limitações visuais) 
na autenticação e outras funcionalidades disponibilizadas a utilizado-
res não autenticados tais como a realização de pré-registos ou valida-
ção da autenticidade de certidões; 

• Possibilidade de criar perfis de utilizador, com indicação das tarefas 
que poderão ser realizadas (existem mais de 200 tarefas definidas na 
aplicação para construção de perfis de utilizador); 

• Criação de grupos de utilizadores, com associação e a um perfil e pos-
sibilidade de limitar o âmbito de realização de tarefas (por curso ou 
unidade orgânica); 

• Possibilidade de criação e perfis de utilização por cópia de perfis exis-
tentes; 

• Políticas exigentes no nível de segurança das palavras-chave em con-
tas de utilizador geridas pelo sistema; 

• Ferramentas muito completas para gestão de contas de utilizadores com 
possibilidade de colocar prazos de validade em contas de utilizadores;

• Capacidade de atribuir permissões próprias a contas de utilizador para 
além das permissões que resultam dos grupos a que o utilizador está 
associado, etc.; 

• Obrigatoriedade da definição de um email pessoal, com envio de códi-
go de validação para confirmação, aquando da realização de pré-regis-
tos na Inforestudante; 

• Possibilidade de recuperação de palavra-chave para o email oficial sem 
intervenção dos serviços; 

SEGURANÇA
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SEGURANÇA

Auditoria
• Registo em auditoria aplicacional de todas as ações dos utilizadores 

(existem perto de 1000 mensagens diferentes de auditoria que podem 
ser registadas, correspondendo cada mensagem a um tipo de ação do 
utilizador), com identificação do momento de realização da ação, utili-
zador, endereço IP, etc.; 

• Funcionalidades de consulta de auditoria extremamente flexíveis e 
simples de usar, permitindo consultar com facilidade as ações realiza-
das por um determinado utilizador, as ações realizadas por qualquer 
utilizador sobre uma determinada unidade de informação (um aluno, 
uma unidade curricular, um curso, uma matrícula, um calendário, etc.), 
todos os utilizadores que realizaram uma determinada ação num de-
terminado período de tempo, etc.); 

Outros aspectos
• Uso de tecnologia SSL para encriptação de todas as comunicações com 

o sistema; 
• Quando o utilizador não tem permissões para executar uma tarefa, 

não é apresentado o link, separador ou botão respetivo;
• Proteções para a introdução de urls diretamente no bowser, ataques 

via SQL Injection e Cross Site Scripting (XSS);
• Funcionalidades para deteção de utilização abusiva do sistema e po-

tenciais ataques DoS. 
• Possibilidade de configuração de mecanismos de backup extremamen-

te completos e possibilidade de geração de relatórios diários para os 
administradores e equipa de suporte técnico; 

• Complementarmente aos mecanismos de auditoria programados no 
sistema, o NONIO é sempre configurado com auditoria incluída no 
SGBD, garantindo assim que as operações realizadas diretamente na 
base de dados pela equipa técnica da informática da instituição são 
também objeto de auditoria.
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O NONIO dispõe de um conjunto completo de funcionalidades relaciona-
das com a implementação de um Sistema Integrado de Garantia de Qua-
lidade Pedagógica, garantindo às instituições condições para estruturar 
e sustentar processos de melhoria contínua e facilitando processos de 
acreditação externa por entidades como a A3ES. 

• Possibilidade de apresentar inquéritos de satisfação aos alunos sobre 
o curso, unidades curriculares e seus docentes. Apresentação de in-
quéritos a docentes (com consulta dos resultados dos inquéritos aos 
seus alunos), a coordenadores de curso (com consulta de resultados 
dos inquéritos aos docentes) e a responsáveis de unidade orgânica; 

• Ferramenta gráfica para facilitar a identificação de outliers; 
• Recolha automática de indicadores das unidades curriculares (taxas de 

aprovação, sucesso escolar, média, etc.), com possibilidade de distinção 
entre alunos repetentes, 1ªs inscrições, melhorias, etc. e diversos filtros 
e agregações para facilitar a consulta de resultados;

• Apresentação de inquéritos de empregabilidade, com envio de e-mail 
aos alunos a solicitar preenchimento em vários momentos (conclusão 
de curso, algum tempo após conclusão de curso, etc.). 

INQUÉRITOS E 
QUALIDADE 
PEDAGÓGICA
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Para as instituições de ensino as questões relacionadas com serviço 
docente são extremamente importantes. Saber que docentes lecionarão 
cada disciplina, as horas de lecionação previstas e lecionadas, alterações 
ao horário, etc. são aspetos importantes para a instituição e também 
para os seus docentes. O NONIO tem mecanismos extremamente robus-
tos e flexíveis para permitir uma representação adequada do serviço 
docente, mesmo nas situações menos convencionais, permitindo ao do-
cente saber com exatidão o seu horário a cada momento e garantindo 
à instituição acesso a informação de confiança sobre o serviço docente 
atribuído e sobre o serviço efetivamente prestado.

Gestão do serviço docente pelos serviços
• Definição de calendários letivos com períodos de aulas e períodos de 

pausa, com possibilidade de existência de calendários diferentes para 
cada curso; 

• Grande flexibilidade na definição de horários para permitir todo o tipo 
de aulas periódicas ou não periódicas, garantindo assim uma correta 
representação das aulas que devem ser efetivamente lecionadas; 

• Geração automática de aulas com base no cruzamento das regras de 
horário com os calendários letivos;

• Possibilidade de alteração de aulas após a geração de horário, substi-
tuição de regras com alteração automática de aulas futuras, etc.

• Possibilidade de eliminação de aulas individualmente ou criação de 
aulas suplementares;

• Possibilidade de partilha de aulas entre várias unidades curriculares, 
com possibilidade de registar apenas um único sumário e partilha de 
materiais pedagógicos; 

• Diversas listagens e estatísticas relativas ao serviço docente, conta-
bilizando aulas e orientações de dissertações e estágios registados no 
sistema; 

• Possibilidade de controlar a visibilidade dos horários por turma e fun-
cionalidades de apoio à homologação do serviço docente e gestão de 
alterações após homologação; 

• Avisos relativos a sobreposições na utilização de espaços ou relativos 
a docentes com sobreposições de aulas no horário;

GESTÃO DE 
SERVIÇO DOCENTE



42

Controlo de assiduidade
• Funcionalidades para controlo de assiduidade dos docentes através 

de folhas de presenças e possibilidade de registo de assiduidade de 
alunos e docentes com recurso a códigos de barras; 

• Capacidade de controlo de assiduidade de alunos e docentes com re-
curso a leitor de cartões; 

Alterações pelo docente
• Possibilidade de, caso seja permitido pela unidade orgânica, o docente 

alterar a data ou local de uma aula (com opção de envio de notificação 
a todos os alunos) até um número configurável de dias antes de aula 
ocorrer;

• Possibilidade de, caso seja permitido pela unidade orgânica, o docen-
te delegar a lecionação da aula noutro docente, com possibilidade de 
registo de sumário e de assiduidade de alunos por docentes a quem 
tenha sido delegada a lecionação de uma aula; 

GESTÃO DE 
SERVIÇO DOCENTE
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Enquanto as inscrições em frequência estão relacionadas com a escolha 
das unidades curriculares e com a geração dos planos de pagamento, a 
inscrição nas turmas está essencialmente relacionada com a escolha do 
horário por parte dos alunos. O NONIO disponibiliza funcionalidades que 
permitem à instituição grande controlo na gestão deste processo, mas 
permitindo mesmo assim que os alunos façam as inscrições online, de 
acordo com as regras parametrizadas pela instituição. Assim, torna-se 
possível gerir de forma muito eficiente as questões relacionadas com 
a escolha das turmas, aumentando igualmente a comodidade para os 
alunos e a consistência da informação.

Configuração 
• Funcionalidades para definir com enorme flexibilidade períodos de 

inscrições em turmas pelos alunos; 
• Grande flexibilidade na moderação do acesso dos alunos aos períodos 

de inscrição em turmas incluindo a possibilidade de limitação a alunos 
com determinadas situações especiais, alunos a frequentar determi-
nados anos curriculares, etc; 

• Possibilidade de agregação de várias turmas para criar horários de ins-
crição, com possibilidade de gerir a inscrição em horários (conjuntos 
de turmas) ou em turmas avulsas; 

• Gestão completa e simplificada para os serviços das inscrições nas tur-
mas ou conjuntos de turmas, com possibilidade de ajuste de vagas, etc; 

• Possibilidade de ajustar a capacidade das turmas;

Inscrições em turmas e lista de espera
• A inscrição nas turmas pode ser realizada pelos serviços ou pelo aluno 

na Inforestudante, de acordo com as regras definidas;
• Possibilidade de os alunos se inscreverem em lista de espera quando 

não existem mais turmas disponíveis para inscrição; 
• Acesso a listagens de unidades curriculares com inscrições em lista de 

espera, com turmas com menos de X alunos inscritos, etc.
• Possibilidade de os serviços realizarem diversas operações em bloco, 

como mudarem alunos de turma, removerem inscrições em bloco, ins-
crever alunos de lista de espera, etc.;

• Validação da consistência entre as inscrições em turmas e as inscri-
ções em frequência;

GESTÃO DE 
INSCRIÇÕES 

EM TURMAS
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GESTÃO DE 
INSCRIÇÕES 
EM TURMAS
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A capacidade de uma instituição conseguir assegurar aos seus alunos um 
acompanhamento de proximidade, colocar ao seu dispor mecanismos de 
esclarecer dúvidas relativamente escolhas que tenham que fazer, etc. 
pode ser muito importante. Num contexto em que se torna essencial 
as instituições disporem de ferramentas para combater o insucesso e 
o abandono escolar, a existência da possibilidade de manter esse diá-
logo e proximidade pode fazer toda a diferença. O NONIO disponibiliza 
assim uma série de ferramentas que permite gerir as tutorias e facilitar 
a comunicação entre tutores e tutorados, dando assim resposta a essa 
necessidade cada vez mais evidente. 

Gestão
• Configurar a lista de tutores válidos para cada curso e ano letivo;
• Possibilidade de definir número máximo de tutorados para cada tutor;
• Gerir os alunos de cada tutor;
• Consultar toda a informação associada à tutoria: sessões, mensagens 

trocadas, notas e observações registadas, etc.
• Enviar notificações a tutorados;

Tutores
• Gerir pedidos de atendimento de tutorias;
• Definir se permite aos alunos agendar sessões de tutorias;
• Gerir pedidos de marcação de sessão de tutoria realizados por alunos;
• Agendar sessões de tutoria, com possibilidade de registo de observa-

ções reservadas e visíveis para o tutorado;
• Enviar notificações a tutorados;
• Trocar mensagens com cada tutorando, com possibilidade de anexar 

ficheiros;
• Registar observações reservadas e visíveis para o aluno relativamente 

à tutoria, com possibilidade de anexar ficheiros;
• Consultar dados curriculares dos alunos tutorados;

Alunos
• Agendar sessões de tutoria;
• Confirmar/rejeitar pedidos de sessão de tutoria iniciados pelo tutor;
• Trocar mensagens com o tutor, com possibilidade de anexar ficheiros;
• Consultar as notas de tutoria tornadas visíveis;
• Consultar histórico de sessões de tutoria;

TUTORIAS
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O NONIO, apesar de permitir a integração com outros sistemas LMS, dis-
põe também de várias funcionalidades de apoio pedagógico, garantindo 
assim uma integração total e sempre atualizada entre a área académica 
e a área pedagógica. Para além desta vantagem, ao criar condições para 
um uso quotidiano por parte de alunos e docentes, a instituição facilita 
a familiarização de docentes e alunos com o sistema, aumentando a sua 
confiança na interação com o mesmo, permitindo assim um efetivo apro-
veitamento de todas as potencialidades do sistema por parte dos alunos 
e docentes, e criando condições para que este passe o meio preferencial 
para a realização da maior parte das tarefas por alunos e docentes.  

Materiais de apoio, fóruns, entrega de trabalhos online e outra informação
• Possibilidade de o docente definir para cada edição de uma unidade 

curricular o programa detalhado, a bibliografia, os métodos de ava-
liação, etc. Esta informação, assim como a informação dos sumários, 
poderá ser inserida pelo docente em vários idiomas, sem limitação; 

• Funcionalidades para disponibilizar materiais de apoio aos estudantes, 
permitindo organizar os materiais por tipo e categoria, com possibilida-
de de definição dos tipos e categorias possíveis pelo próprio docente; 

• Suporte para várias versões dos materiais de apoio e elevado controlo 
de visibilidade dos mesmos; 

• Possibilidade de fazer upload de vídeos e ficheiros áudio para streaming; 
• Possibilidade de os alunos fazerem download dos materiais de apoio 

diretamente para a sua Dropbox; 
• Possibilidade de criar fóruns e tópicos de discussão, com elevada fle-

xibilidade de parametrização relativamente a notificações enviadas 
aquando da submissão de novas mensagens, da possibilidade de os 
alunos submeterem ficheiros nas mensagens, etc.; 

• Possibilidade de o docente criar submissões de trabalho, que podem 
ser realizadas pelo aluno individualmente ou em grupo, com elevada 
flexibilidade de parametrização e controlo pelo docente relativamente 
a prazos de entrega; 

• Funcionalidades que asseguram uma gestão simples e eficiente dos 
trabalhos submetidos pelos alunos; 

• Possibilidade de avaliar os trabalhos submetidos pelos alunos, colocar 
observações, etc.; 

• Funcionalidades para gestão de apresentações e defesas de trabalhos 
pelo docente, com criação de slots horárias, possibilidade de inscrição 
nos vários slots por parte dos alunos e grande controlo por parte dos 
docentes da edição da unidade curricular; 

FUNCIONALIDADES 
DE APOIO 
PEDAGÓGICO
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• Possibilidade de definir lançadores adicionais de informação pedagó-
gica, para além dos docentes de cada edição de unidade curricular; 

Comunicação e consulta de informação
• Possibilidade de os docentes consultarem informação pessoal e curri-

cular dos seus alunos, nomeadamente inscrições realizadas e resulta-
dos obtidos ao longo do tempo; 

• Existência de diários, que funcionam como fóruns privados entre o docen-
te e cada aluno, para facilitar a comunicação e conversação entre ambos; 

• Registo de sumários em vários idiomas; 
• Possibilidade de consulta de relatório de atividade do aluno (resumo 

de entregas, participações em fóruns, assiduidade, etc.); 

Sumários e assiduidade
• Registo da assiduidade dos alunos, com possibilidade de justificação 

de faltas; 
• Consultas à assiduidade de alunos com possibilidade de identificação de 

alunos com mais ou menos de X presenças ou percentagem de presenças; 
• Possibilidade de enviar de forma muito simples notificações a um alu-

no ou a um grupo de alunos, sendo as notificações entregues na Info-
restudante e no e-mail oficial do aluno; 

Avaliação
• Possibilidade de os docentes definirem regimes de avaliação com 

enorme flexibilidade, com indicação das várias componentes de ava-
liação, subcomponentes, etc.;

• Capacidade de definir a forma de cálculo da classificação final de cada 
componente (ponderação, melhores X resultados, etc.), com cálculo 
automático da classificação;

• Controlo por parte do docente da visibilidade das componentes de 
avaliação e das classificações para os alunos;

• Possibilidade de definir as escalas de avaliação, notas mínimas de pas-
sagem, notas de aprovação, etc.

• Funcionalidades para gerir a inscrição dos alunos em regimes de ava-
liação quando existem vários alternativos;

• Possibilidade de a inscrição em regimes de avaliação ser realizada na 
Infordocente pelos docentes ou na Inforestudante pelos alunos.

FUNCIONALIDADES 
DE APOIO 

PEDAGÓGICO
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INFORDOCENTE

A Infordocente é a vista do NONIO disponibilizada a docentes e alguns 
elementos específicos das unidade orgânicas, agregando as funcionali-
dades dos módulos de Apoio Pedagógico, Gestão de serviço docente, Tu-
torias, Gestão de inscrições em turmas, Qualidade Pedagógica e também 
diversas funcionalidades dos módulos de Gestão de avaliações, Gestão 
de espaços, Requerimentos, Candidaturas, Mobilidade (para participação 
dos coordenadores de mobilidade), etc. Adicionalmente, e de forma a 
facilitar a interação e acrescentar valor para todos os atores, dispõe de 
um conjunto de funcionalidades específicas que garantem facilidade de 
utilização e acesso a todo um conjunto de informação coerente.  

Perfil pessoal e acesso a informação 
• Funcionalidades para registo de diversa informação pessoal (áreas de 

interesse, biografia, email para os estudantes, horário de atendimento 
aos alunos, etc.). 

• Consulta de informação de cursos e unidades curriculares para todos 
os docentes; 

• Consulta do serviço docente, aulas e vigilâncias registadas no sistema; 
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• Possibilidade de consultar o seu horário e capacidade de integração 
automática com iCal ou Google Calendar; 

• Existência de vários widgets configuráveis que, logo após a autentica-
ção, podem apresentar informação das notificações por ler, próximas 
aulas, sumários por inserir, próximas avaliações, submissões de traba-
lho a decorrer, etc., facilitando assim a atividade do docente; 

Gestão
• Para coordenadores de cursos e responsáveis de unidade orgânica, acesso 

diferenciado a dados de alunos, listagens e estatísticas, listagens de qua-
lidade, análise do uso das funcionalidades de apoio pedagógico, etc; 

• Envio de forma extremamente simples de notificações a alunos indi-
viduais ou conjuntos de alunos com diversos filtros diferenciados para 
docentes, coordenadores de curso e responsáveis de unidade orgânica; 

• Aprovação simplificada de fotografias submetidas pelos alunos; 
• Possibilidade de preenchimento dos inquéritos de avaliação dos cur-

sos, nomeadamente a análise SWOT e ações de melhoria para envio 
para A3ES, com capacidade de monitorização de preenchimento por 
parte dos serviços; 

• Existência de vários widgets configuráveis para órgãos de gestão, ava-
liadores de candidaturas e outros docentes relativos a requerimentos 
por apreciar, pareceres pendentes, candidaturas por avaliar, etc.

INFORDOCENTE



50

INFORESTUDANTE

A Inforestudante é a interface do NONIO disponibilizada a alunos e can-
didatos e que agrega funcionalidades de vários módulos do NONIO per-
mitindo-lhes assim aceder a qualquer altura e em qualquer lugar a um 
conjunto de serviços muito completo. Dispõe ainda de um conjunto de 
funcionalidades que têm como objetivo facilitar a relação do aluno com 
a instituição, contribuindo para criar as melhores condições para poten-
ciar os seus resultados. 

Perfil e acompanhamento pedagógico
• Consultar e editar os seus dados pessoais; 
• Consultar todos os seus dados curriculares; 
• Consulta de toda a sua informação financeira; 
• Possibilidade de realização de pré-registo para utilizadores que ainda 

não são alunos ou candidatos e funcionalidades de recuperação de 
palavra-chave para o e-mail oficial definido; 

• Participação em associações de estudantes e acompanhamento de 
discussões; 

• Preenchimento de inquéritos pedagógicos ou outros inquéritos; 
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• Consulta de notificações dos serviços, docentes, notificações automá-
ticas ou avisos inseridos pelos serviços; 

• Possibilidade de consultar o seu horário e integração automática com 
iCal ou Google Calendar; 

• Interagir com as funcionalidades de apoio pedagógico para as unida-
des curriculares em que está inscrito (consulta de materiais de apoio, 
participação em fóruns, entrega de trabalhos, etc.); 

• Existência de vários widgets configuráveis que, logo após a autentica-
ção, podem apresentar informação das notificações por ler, próximas 
aulas, próximas avaliações, próximas submissões de trabalhos, últi-
mos materiais de apoio disponibilizados, materiais de apoio ainda não 
consultados pelo aluno, etc., facilitando assim a atividade do aluno;

Balcão académico e pagamentos 
• Candidatar-se aos vários cursos da instituição; 
• Submeter requerimentos; 
• Obter certidões online e suplemento ao diploma, com cadeia alfanu-

mérica e indicação de site público para garantir a autenticidade dos 
documentos; 

• Possibilidade de alunos de outras instituições realizarem candidaturas 
a mobilidade Incoming; 

• Possibilidade de os alunos da instituição se candidatarem a mobilida-
de Outgoing;

• Funcionalidades para realização de matrículas, inscrição em frequência 
nas unidades curriculares, inscrições em exame e avaliações, inscrição 
em turmas ou horários, etc.; 

INFORESTUDANTE
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Para facilitar o acesso à informação no sistema foi desenvolvida uma apli-
cação móvel, disponível nas plataformas Android e iOS e que conta com as 
funcionalidades que se apresentam de seguida. 
 
• Consulta de notificações; 
• Consulta dos próximos eventos (aulas, defesas, exames, etc); 
• Para as unidades curriculares em que o aluno está inscrito, é possível 

consultar: 
- Pautas disponibilizadas; o
- Horário de atendimento dos docentes; 
- Materiais de apoio; 
- Bibliografia;
- Programa; 
- Método de avaliação; 
- Sumários 

• Plataforma móvel para uso pelos docentes, com funcionalidades que aju-
dem o docente no cumprimento da sua missão. 

INFORESTUDANTE 
MOBILE

• Possibilidade de submeter dissertações, relatórios e teses online com 
posterior integração no RENATES;

• Consulta de normas e procedimentos, informação de oferta formativa, 
pesquisa de docentes, etc. 

• Existência de um widget que, após a autenticação, indica se o aluno 
tem candidaturas ou inscrições por lacrar, requerimentos que foram 
apreciados, etc.

• Candidatura a estágios de verão;
• Realização de pagamentos de prestação de propinas, emolumento ou 

taxa através de referências Multibanco, Paypal ou cartão de crédito; 

INFORESTUDANTE
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O NONIO é claramente um sistema muito completo. No entanto, e porque 
muitas vezes as instituições têm ecossistemas de informação complexos, 
é fundamental que exista grande capacidade de integração com outras 
aplicações. O NONIO, sendo um sistema perfeitamente capaz de funcionar 
autonomamente, pode igualmente ser facilmente integrado num ecossis-
tema já existente.

API de webservices
• O NONIO disponibiliza uma API composta por várias dezenas de web-

-services que permite não só a integração com um vasto conjunto de 
aplicações, mas confere igualmente grande autonomia à instituição para 
usar a informação do NONIO para os fins que entender necessários.

Área financeira e recursos humanos 
• Possibilidade de criação automática de ficheiros ficha-foto e DDXR (para 

envio para a SIBS) para emissão de cartões de aluno/cartão bancário;
• Integração com aplicações de gestão de recursos humanos para ob-

tenção de informação dos colaboradores (docentes e não docentes) da 
instituição; 

• Integração com plataforma da Agência de Modernização da Adminis-
tração Pública (AMA) para interação com a SIBS (geração de referên-
cias e notificação de pagamentos) e com a Unicre (pagamentos por 
cartão de crédito); 

• Integração com Paypal; 
• Integração com aplicações de gestão financeira para envio da informação 

de dívidas de propinas, cobranças de propinas e emolumentos, etc. 

Entidades governamentais
• Integração com web-services do SEF para validação da situação de alu-

nos estrangeiros; 
• Integração com web-services da A3ES para envio de diversa informa-

ção dos relatórios de avaliação dos cursos, nomeadamente informação 
das unidades curriculares, dos docentes, da demografia dos alunos, da 
análise SWOT e ações de melhoria, etc.; 

• Geração automática de ficheiros para o RAIDES e RENATES;
• Exportação de mapas à medida para entidades governamentais;

Site institucional
• Integração com site institucional para apresentação da informação da 

oferta formativa (cursos, planos de estudo, unidades curriculares, etc.), 
dos docentes e de candidaturas (prazos, listas de seriação, etc.); 

• Possibilidade de disponibilização de listas de seriação no site institu-
cional; 

• Dispõe ainda de interfaces que permitem a gestão e geração automática 
de editais de abertura de candidaturas com possibilidade de publicação 
no site institucional;

INTEGRAÇÃO 
COM APLICAÇÕES 

EXTERNAS
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Integração com aplicações
• Integração com iCal e Google Calendar para apresentação dos eventos 

do docente ou aluno (aulas, avaliações, vigilâncias, defesas de traba-
lhos, etc.); 

• Integração com Dropbox para permitir aos alunos descarregar materiais 
de apoio diretamente para a sua dropbox; 

• Integração com sistemas de autenticação externos (Shibboleth, LDAP, 
etc.); 

• Integração com sistemas de email (Google mail ou outro) para atribuição 
automática de emails a alunos; 

• Exportação de informação para aplicações de escalonamento e geração 
de horários e importação automática de horários gerados;  

• Integração com aplicação de atribuição de bolsas para envio de pedidos de 
bolsa, informação de aproveitamento escolar, notificação de decisão, etc. 

INTEGRAÇÃO 
COM APLICAÇÕES 
EXTERNAS
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A integração com a A3ES envolve um grande conjunto de funcionalida-
des que permitem gerir dentro da aplicação de forma simples e eficiente 
um conjunto muito abrangente de processos, com diferentes interve-
nientes, e que resulta na capacidade do NONIO se integrar com a plata-
forma da A3ES através de um conjunto de web-services disponibilizados 
por esta agência. 
 
• Possibilidade de envio automatizado da informação dos cursos para a 

A3ES, nomeadamente: 
- Informação do pessoal docente (unidades curriculares lecionadas, 

nº de horas lecionadas de cada tipologia, etc.) 
- Informação de caracterização dos estudantes; 
- Informação das unidades curriculares em Português e Inglês (do-

centes, objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos, de-
monstração da coerência dos conteúdos programáticos, etc.) 

- Resultados (eficiência formativa, nível de internacionalização); 
- Análise SWOT; 
- Proposta de ações de melhoria; 

• Possibilidade de envio iterativo da informação e monitorização da per-
centagem de envio de informação para cada curso; 

• Interfaces para configurar anualmente os cursos em avaliação e os 
prazos de envio de informação; 

Para além dos módulos principais já apresentados, existem outras fun-
cionalidades que poderão ser muito relevantes para algumas institui-
ções e que apresentados de seguida.

• Funcionalidades de gestão de estágios de Verão em empresas ou na 
própria instituição (incluindo todo o processos de definição de está-
gios de Verão, candidatura pelos alunos, seriação e seleção de candi-
datos aceites, etc.);

• Funcionalidades para gestão de associações de antigos estudantes e 
outras organizações ou grupos, com possibilidade de moderação de 
membros associados, fóruns de discussão, etc. Inclui naturalmente a 
possibilidade de antigos estudantes da instituição se registarem no 
sistema;

• Publicação de normas e procedimentos na Infordocente e na Infores-
tudante; 

INTEGRAÇÃO 
COM A3ES

OUTRAS 
FUNCIONALIDADES
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O sistema dispõe de um vasto conjunto de notificações automáticas que 
são criadas quer em resultado de rotinas automáticas que verificam por 
exemplo a aproximação de prazos como em consequência de ações rea-
lizadas pelos utilizadores tais como a disponibilização de notas aos alu-
nos. Nas notificações resultantes diretamente de ações realizadas pelos 
utilizadores é também normalmente possível editar o conteúdo gerado 
automaticamente antes do envio das mensagens aos destinatários. As 
notificações respeitantes a interações com alunos são, na maior parte 
dos casos, enviadas em português e inglês. De seguida são indicadas 
algumas destas notificações.
 
a) ALUNOS E CANDIDATOS

Candidaturas
• Candidato tem candidatura incompleta e está a aproximar-se a data 

limite para a poder finalizar; 
• Candidato tem candidatura completa mas por pagar e está a aproxi-

mar-se a data limite de pagamento; 
• Possibilidade de candidato voltar a submeter candidatura não coloca-

da numa fase posterior; 
• Possibilidade de candidato voltar a submeter candidatura colocada 

mas não concretizada numa fase posterior; 
• Invalidação de candidatura por parte dos serviços. 

Inscrições 
• Informação ao aluno de que se pode inscrever em frequência depois 

do lançamento da sua última nota e da criação automática de uma 
extensão de prazo, se aplicável. 

• Alerta para a aproximação do prazo limite para finalizar inscrição em 
frequência; 

• Notificação dos alunos com situações especiais de acesso a épocas 
especiais ou de regalias que já se podem inscrever em exame, após 
lançamento das notas às unidades curriculares, com indicação do res-
petivo prazo de inscrição; 

• Aprovação/Reprovação de inscrição em unidade curricular com even-
tuais comentários por parte do avaliador; 

• Adição/Remoção de inscrição em exame realizada pelos serviços aca-
démicos. 

NOTIFICAÇÕES 
AUTOMÁTICAS
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Avaliações  
• Informação ao aluno do resultado de uma avaliação (disponibilização 

de pauta); 
• Informação de que o aluno teve determinada nota e que foi admitido 

a prova oral; 
• Informação de que as observações associadas a uma pauta do aluno 

foram alteradas (por exemplo o momento e o local para visualização 
dos exames); 

• Informação ao aluno de que foi marcada/alterada a sua defesa de es-
tágio ou dissertação; 

• Inscrição de aluno em período de defesa de trabalho quando a mesma 
é realizada pelo docente ou por um colega de grupo; 

• Alteração da apreciação de defesa de trabalho realizada pelo docente; 
• Alteração da data ou local de uma defesa; 
• Remoção de inscrição em período de defesa de trabalho; 
• Alteração do período de uma prova oral na qual um aluno se encontra 

inscrito (data, hora ou local); 

Apoio pedagógico
• Aviso de que a data ou local de uma aula foi alterada; 
• Inserção/Alteração/Remoção de materiais de apoio; 
• Criação/Alteração/Remoção de fóruns de discussão; 
• Novas mensagens nos fóruns de discussão; 
• Resumo de mensagens criadas nos fóruns de discussão que o aluno 

segue; 
• Criação/Alteração/Remoção de mensagens nos diários pelos docentes; 
• Proximidade da data limite de entrega de um trabalho; 
• Nova submissão de trabalho/Alteração disponível no sistema para o aluno; 
• Criação de um diário para um aluno; 
• Remoção de entrega de trabalho por parte do docente; 
• Associação/Desassociação de aluno de entrega de trabalho realizada 

pelo docente; 
• Associação/Desassociação de aluno de entrega de trabalho realizada 

pelo aluno;
• Inserção/Alteração/Remoção da apreciação de trabalho entregue pelo 

aluno. 

Requerimentos
• Notificação de decisão de requerimento ao respetivo requerente 

NOTIFICAÇÕES 
AUTOMÁTICAS
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Pagamentos 
• Alerta para a aproximação do prazo limite para pagamento de prestações 

de unidades curriculares isoladas; 
• Aproximação de data limite de pagamento de prestações. 

Mobilidade
• Informação aos candidatos de que a sua candidatura foi ou não aceite; 
• Informação aos candidatos de que a sua candidatura foi deslacrada e que 

existem informações adicionais a preencher. 
• Informação aos candidatos de mobilidade incoming do período de chega-

da programado ou da sua alteração. 

b) DOCENTES E RESPONSÁVEIS

Candidaturas (Avaliadores de candidaturas e responsáveis por disponibi-
lização de listas de seriação) 
• Aproximação da data limite para disponibilização das listas de seriação; 

Avaliações  
• Alerta aos docentes de que foi realizada uma inscrição fora de prazo 

quando o mesmo já lançou notas à unidade curricular; 
• Associação/Desassociação de vigilante a prova de avaliação; 
• Alteração da avaliação na qual um docente é vigilante ou do conjunto de 

vigilantes associados a uma edição; 
• Aviso ao docente de que tem pautas por disponibilizar ou lacrar; 
• Aviso ao coordenador de curso de que existem pautas em atraso do seu 

curso por disponibilizar ou lacrar; 
• Aviso ao responsável de unidade orgânica que existem pautas da UO em 

atraso por disponibilizar ou por lacrar; 
• Informação aos elementos do júri de uma defesa de estágio ou disserta-

ção de que a mesma foi marcada/alterada; 
• Alteração do período de uma prova oral à qual um docente se encontra 

associado; 
• Informação aos responsáveis de unidade orgânica da homologação de 

júris de dissertações ou estágios; 
• Alerta aos responsáveis por apreciação de inscrições de que têm novas 

inscrições por aprovar. 
 
Apoio pedagógico
• Novas mensagens nos fóruns de discussão; 
• Criação/Alteração/Remoção de mensagens nos diários pelos alunos; 

NOTIFICAÇÕES 
AUTOMÁTICAS
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• Se aplicável, notificação de que um aluno ou grupo de alunos fez a entre-
ga de um trabalho submetido pelo docente; 

• Remoção de entrega de trabalho por parte do aluno. 

Requerimentos
• Aviso aos avaliadores de requerimentos que têm pedidos de parecer ou 

decisão por emitir; 
• Aviso aos avaliadores de requerimentos que foi cancelado um pedido de 

decisão ou parecer; 
• Aviso ao funcionário ou docente que fez um pedido de parecer ou deci-

são de que o mesmo foi devolvido. 

Cursos
• Aviso aos coordenadores de curso sempre que a integração com a A3ES 

não pode ser feita na totalidade em virtude dos limites de carateres im-
postos pela A3ES. 

Reservas de espaços
• Resposta ao pedido de reserva de espaço ou notificação de remoção 

da reserva; 
• Alteração ao espaço definido numa reserva. 

c) MANUTENÇÃO DO SISTEMA – EQUIPA TÉCNICA DE SUPORTE

• Relatório diário sobre todas cópias de segurança realizadas pelo sistema; 
• Alerta sobre potenciais ataques de DoS ao sistema, com indicação do 

utilizador, se aplicável; 
• Alerta sobre recebimento de montante através de canal automático 

com valor diferente de prestação. Exemplo: aluno pagou montante di-
ferente da referência multibanco mas mesmo assim o valor passou na 
validação via check-digit e foi aceite pela SIBS; 

• Alerta sobre notificação de anulação de recebimento via canal auto-
mático; 

• Resumo diário sobre pedidos ao sistema que demoraram mais tempo a 
executar do que a política definida; 

• Alerta sobre erros na execução de alguma rotina programada; 
• Alertas sobre a existência de alguma duplicação ou inconsistência de da-

dos na base de dados ao nível da informação curricular ou de pagamentos; 
• Relatório diário de integração com o sistema de recursos humanos assi-

nalando eventuais casos de não atualização de informação por erros nos 
dados do sistema externo; 

• Alerta sobre a disponibilização de novas versões do sistema. 

NOTIFICAÇÕES 
AUTOMÁTICAS
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Acreditamos que no contexto da gestão do ensino, parar é morrer. Assim, 
o NONIO é um sistema em constante desenvolvimento e crescimento, pro-
curando continuamente formas de melhorar as ferramentas já disponíveis 
e antecipar as necessidades futuras. Nesse sentido, para além da natural 
evolução das funcionalidades já existentes e das ferramentas de gestão 
dos processos já integrados em NONIO, todos os anos são criados novos 
módulos e desenvolvidas dezenas de novas funcionalidades. 

A procura da inovação na gestão e a preocupação em encontrar novas for-
mas de acrescentar valor para os que confiam nas nossas soluções são ca-
racterísticas que fazem parte da nova forma de ser e estar. Assim, é muito 
provável que já existam no NONIO novos módulos e funcionalidades e que 
não estão presentes neste documento. Nesse sentido, e porque somos de 
facto uma empresa que procura melhorar continuamente esta plataforma, 
mesmo que não tenha visto uma preocupação específica da sua instituição 
respondida neste documento, não hesite em nos contactar. Podemos já ter 
a resposta que procura.

UM SISTEMA EM 
CRESCIMENTO 
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O NONIO é uma aplicação que é licenciada como um todo. Fizemos esta 
escolha para garantir que damos sempre às instituições que confiam em 
nós todas as condições para que possam obter todas as vantagens deste 
sistema e cumprir integralmente as expectativas que criamos.

Existem duas licenças do NONIO. Uma é uma licença de utilização per-
pétua, adquirida inicialmente, que inclui uma série de serviços parame-
trizações e configurações e que dá à instituição a possibilidade de usar 
perpetuamente o sistema. A outra é uma licença manutenção anual, que é 
opcional, e que dá acesso a todas as atualizações e evoluções ao sistema, 
a uma bolsa de horas de suporte e apoio específico para a realização de 
determinadas operações.

Tratando-se de uma aplicação multi-instituição, o NONIO permite que toda 
a informação esteja armazenada numa única instância da base de dados, 
evitando assim a necessidade de múltiplos licenciamentos. O sistema pode 
ser instalado na infraestrutura local da instituição de ensino ou numa in-
fraestrutura disponibilizada pela XWS. É muito importante que a infraes-
trutura usada reúna as condições necessárias para assegurar uma boa qua-
lidade do serviço para todos os utilizadores finais.

O investimento necessário para adquirir esta plataforma depende da di-
mensão da instituição e dos serviços complementares que sejam acorda-
dos relativamente a migração de dados, desenvolvimentos à medida, for-
mação e suporte. Acreditamos estar em condições de oferecer condições 
muto vantajosas para qualquer instituição quer a nível dos montantes en-
volvidos quer a nível dos prazos de pagamento e que, considerando as van-
tagens que o NONIO oferece, o retorno rapidamente se tornará evidente.

LICENCIAMENTO
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