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1 Este curso deberá ter oa final do prazo de inscrición un mínimo de dez matriculas 

PAUTAS DE MATRÍCULA. 

2ª Edición. Iniciación ao modelado 3D de instalacións en edificación (Tecnoloxía BIM) con REVIT MEP. Modelado con Revit Arquitectura 
e Modelado con Revit Mecánico+Eléctrico. 

Premer no apartado Preinscrición 

No apartado GRUPOS deberá escoller o tipo de reserva, lembre que hai dous tipos de tarifas ( (reducida e xeral) dependendo do perfil do interesado. Lembre que o programa identifica 

aos NO UNIVERSITARIOS a aquelas persoas que non pertencen á comunidade universitaria da UDC 

PREMER RESERVA no apartado GRUPOS 

Deberá autentificarse: 

• Autentificación Universitarios.- Comunidade universitaria da UDC (estudantes, PAS e PDI) 

• Autentificación non Universitarios.-Persoas que non pertencen á comunidade universitaria da UDC:  

o Solicita: Usuario (enderezo de correo electrónico) 

o  Clave.- será facilitada polo programa unha vez rexistrado. 

� Caso de non estar rexistrado deberá  rexistrarse, o programa solicitaralle unha serie de datos obrigatorios, prestar especial atención ao formato do 

campo Data de Nacemento: dd/mm/aaaa.  Unha vez cumprimentado na súa totalidade pulsar enviar e recibirá a clave no seu correo electrónico coa 

que poderá continuar o proceso de inscrición. 

� Caso de estar rexistrado con anterioridade e non lembrar a clave, poderá solicitala á Oficina de Cursos occocc@udc.es indicando o seu nome e D.N.I. 

Usuario: enderezo de correo electrónico 

Clave: clave recibida no correo electrónico ao rexistrarse. 

Enviar 

Enviar.  
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1 Este curso deberá ter oa final do prazo de inscrición un mínimo de dez matriculas 

Grupo.- único 

Tipo de inscrición.- anual 

Escolla tipo de tarifa (reducida ou xeral). 

Caso de escoller a tarifa reducida e non pertencer á comunidade universitaria da UDC  é imprescindible achegar á Oficina de Cursos o documento que certifique esta 

circunstancia por calquera dos seguintes medios: correo electrónico occocc@udc.es, fax 981 167 013 á atención da Oficina de Cursos, ou en persoa na Oficina de 

Cursos, Universidade da Coruña, Casa do Lagar, Campus de Elviña, 15071 A Coruña. 

  Confirmar. 

Unha vez rematado o prazo de preinscrición e acadado o mínimo preciso de persoas interesadas no curso, recibirá un correo electrónico indicándolle que xa está aberto 

o prazo de matrícula para poder realizar o pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


