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INSCRIÇÕES ANO LETIVO 2017|2018 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA  
   

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS:  

As inscrições para o ano letivo de 2017|2018 realizam-se online, através da 

plataforma Fénix-EDU (https://fenix.fmv.ulisboa.pt/login), a partir de 01 até 31 de 

agosto de 2017 com exceção dos estudantes inscritos na época especial de 

exames 2016-2017, que deverão proceder à inscrição até 30-09-2017 

(obrigatoriamente a seguir aos resultados dos exames efetuados).  

Condições para a realização da inscrição: 

I) Para aceder ao portal Fénix-EDU os alunos devem ser portadores das 

credenciais de autenticação na conta Campus@ULISBOA. Na eventualidade 

de ainda não ter procedido à ativação ou já não se lembrar das credenciais 

associadas a esta conta, deverá aceder a: 

https://utilizadores.campus.ulisboa.pt e proceder em conformidade com o 

manual em anexo. 

II) Eventuais incumprimentos de pagamentos perante a Faculdade terão de ser 

regularizados antes da inscrição on-line. Para o efeito e caso seja necessário 

deverá contatar a Divisão Financeira da Faculdade, através de 

tesouraria@fmv.ulisboa.pt 

 

https://fenix.fmv.ulisboa.pt/login
https://fenix.fmv.ulisboa.pt/login
https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/
http://www.fmv.utl.pt/_secretaria/images/stories/Academica/manualregistoutilizadores.pdf
mailto:tesouraria@fmv.ulisboa.pt
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2. REGIME DE TRANSIÇÃO DE ANO  

 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Os alunos com menos de 20 ECTS em atraso deverão inscrever-se em todas as 

unidades curriculares (UC) em atraso e em todas as UC do ano para o qual 

transitam. 

Não é permitida a transição de ano a estudantes que tenham UC em atraso 

que totalizem um número de ECTS superior a 20, as quais poderão pertencer ao 

ano curricular em que o aluno se encontra inscrito ou, no máximo, 10 ECTS 

poderão pertencer ao ano curricular anterior.  

 

Tabela explicativa 

2.º Ano Máximo de 20 ECTS em atraso 

3.º Ano Máximo de 20 ECTS em atraso dos quais 10 ECTS podem ser do 1.º 

ano 

4.º Ano Máximo de 20 ECTS em atraso dos quais 10 ECTS podem ser do 2.º 

ano 

5.º Ano Máximo de 20 ECTS em atraso dos quais 10 ECTS podem ser do 3.º 

ano 

6.º Ano Máximo de 10 ECTS em atraso desde que a(s) UC(s) 

correspondentes não pertençam à área científica do Estágio e o 

Orientador não se oponha 
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3. INSCRIÇÃO NAS UNIDADES CURRICULARES OPCIONAIS: 

A inscrição nas UC opcionais do 1.º Semestre decorrerão entre 1 a 31 de outubro 

de 2017 e nas UCs do 2.º Semestre entre 1 a 31 de dezembro de 2018. A inscrição 

nas UCs opcionais será realizada nos Serviços Académicos da FMV, num 

formulário online e de acordo com o processo de seriação dos candidatos, 

mediante a publicação dos Editais de candidatura para os períodos indicados, 

que determinam as condições e requisitos para o efeito. 

4. PROPINAS 2017-2018: 

Mestrado 

Integrado 

em 

Medicina 

Veterinária 

1.063,47 Euros (Totalidade da Propina no ato da inscrição) ou 

1.ª Prestação: 265,89 Euros até 30-09-2017 

2.ª Prestação: 265,86 Euros até 30-11-2017 

3.ª Prestação: 265,86 Euros até 28-02-2018 

4.ª Prestação: 265,86 Euros até 30-04-2018 

Ao valor da propina acresce a taxa de inscrição no valor de 25 Euros (50 Euros 

novos alunos) e 1,28 Euros de seguro escolar. 

 

O pagamento das propinas deverá efetuar-se através da rede Multibanco após 

disponibilização das referências necessárias ao pagamento via Multibanco, 

através do Fénix-EDU; 

Área Académica 

da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa 

2017|2018 


