1. Aceda em https://prereg.uem.mz

Clique aqui, para
iniciar o Pré-registo

Tem o número do
candidato e a
senha? Use neste
espaço para aceder
aos seus dados

Caso tenha esquecido
a senha, clique aqui
para recuperar

2. Criar Conta, siga as instruções e preencha os dados solicitados.

Para continuar,
Clica em próximo

3. Preencha os campos com os seus dados pessoais, conforme o seu Documento de Indentificação.

Não se
esqueça de
anotar o
Número de
Candidato e
a Senha

4. Forneça dados reais, pois a responsabilidade é inteiramente do Candidato.

Para
continuar,
Clica em
próximo

5. Verificação dos dados – MUITO IMPORTANTE, verifique atentamente os seus dados pois
não será permitida a sua alteração após a passagem para o passo seguinte.

Atenção a
informação

Após a Verificação
dos dados, caso
tenha algo por
corrigir clique em
voltar

6. Escolha de Universidades e Cursos

Atenção: Deve-se prestar atenção ao edital na escolha dos cursos, recordar que para este ano os
exames serão realizados em dois modelos:
Modelo Integrado – exames de duas disciplinas diferentes em um único momento.
Modelo não Integrado – exame de uma disciplina de cada vez.

Cuidados a ter na escolha dos cursos:


Os candidatos deverão ter em conta a “Formação Necessária”, indicada na tabela1 no
edital.



Deverão consultar também a tabela 2, para ver as provas de exame a realizar no modelo
integrado e a tabela 3 para ver as provas de exame a realizar no modelo não integrado, de
acordo com os cursos escolhidos e o calendário de exames constante na tabela 4.

Clique aqui
para escolher
a Universidade

Escolha aqui
os Cursos. A
escolha da
segunda
opção não é
obrigatória

6.1. Escolha de Universidades e Cursos
Após escolher a
Universidade e os
Cursos, Clique e
Registar Escolhas

Caso queira fazer
alguma alteração
na escolha feita
clique em Eliminar

Caso queira escolher uma outra Universidade, após registar a primeira escolha, deve repetir os
passos 6 e 6.1 onde poderá visualizar os dados mostrados na tabela asseguir:

Terminada a
escolha das
Universidades
e dos Cursos
Escolha feita
para duas
Universidades

clica em
Próximo para
obter o
Comprovativo
de Pré-registo,
contendo a
Entidade e
Referência

7. Comprovativo de Pré-registo

Pode obter aqui os
dados de pagamento:
Entidade e Referência

Assim como pode clicar aqui
para obter a Factura contendo
os dados de pagamento

Por último, Clique para
Terminar o Processo

8. Factura – Dados Bancários para o pagamento da Inscrição.
Nota: Quando a inscrição é feita para mais do que uma Universidade, também obtêm-se mais
do que uma factura, isto é, cada Universidade com a sua factura.

9. Após finalizar o processo de Pré-inscrição terá a seguinte informação:

A sua candidatura foi registada com sucesso. NÃO REPITA O PRÉREGISTO.
Para qualquer alteração de seus dados tais como: Dados pessoais, Novas
opções de Universidade ou Cursos, faça LOGIN em prereg.uem.mz usando
seus dados de acesso, nomeadamente NÚMERO DE CANDIDATO e
SENHA.
O Pagamento por si feito, poderá se reflectir no Sistema 48 horas depois.
Consulte o Estado do seu Pagamento através:
1. Do Sistema;
2. Do Serviço de SMS.

Boa Sorte!!!

Sair

Clique em

