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MATRÍCULAS 
 
 

11 a 15 de Setembro de 2017 (1.ª Fase)* 

28 de Setembro a 02 de Outubro de 2017 (2.ª Fase) 

13 a 17 de Outubro de 2017 (3.ª Fase) – Sujeito a confirmação 
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*Os estudantes colocados deverão comparecer na nossa faculdade nos dias abaixo indicados: 

Nº de ordenação Dia da semana Período do dia 

1 a 25 Segunda-feira (dia 11) Tarde (14h às 16h) 

26 a 50 Terça-feira (dia 12) Manhã (9h30 às 12h) 

51 a 75 Terça-feira (dia 12) Tarde (14h às 16h) 

76 a 100 Quarta-feira (dia 13) Manhã (9h30 às 12h) 

101 a 115 Quarta-feira (dia 13) Tarde (13h às 16h) 

 

Local e horário: (Biblioteca, Edifício A, Piso 3) nos dias e períodos assinalados acima. Restantes dias das 9h30m até 13h e das 14h às 16h30m (na 

Área Académica da Faculdade, Edifício A, Piso 0). 

 

Documentos para a instrução do processo: 

Fotocópia do Bilhete de Identidade/ NIF ou Cartão do Cidadão; 

1 Fotografia (Tipo Passe); 

1 Fotografia (Tipo Passe) digitalizada; 

Pré Requisito B; 

Boletim de vacinas com a vacina contra o tétano em dia; 

Se não for o próprio a efetuar a matrícula deverá fazer-se acompanhar de uma procuração do candidato admitido.  
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Pagamento da propina do ano letivo de 2017/2018 no valor de 1.063,47€ (mil e sessenta e três euros e quarenta sete cêntimos) podendo o seu 

pagamento ser efetuado da seguinte forma:  

 A totalidade no ato da inscrição ou:  

 Em sete prestações: 

A 1ª. Prestação, no montante de 151,93€ no ato da matrícula. A este valor acresce a inscrição (50,00€) e o seguro escolar (1,43€).  

As restantes prestações ficam disponiveis para pagamento no Portal Académico, através de referência multibanco. 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

1.º Passo: Dirigir-se à Biblioteca da FMV para efetuar a matrícula. Edifício A, Piso 3, das 14h30 até às 16h30m do dia 11 de setembro e nos restantes 

dias das 09h30m até 16h30m; 

 

2.º Passo: Inscrição online através do FénixEDU (com auxilio da Divisão Académica da FMV); 
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3.º Passo: Dirigir-se à Secretaria de alunos (Edifício A, entrada principal), para carimbar a declaração de matrícula, e apresentar no Balcão da CGD o 

comprovativo carimbado para assim requerer o Cartão de Identificação Único da ULisboa (Cartão de Aluno). 

Este cartão é o seu cartão de identificação único na Universidade de Lisboa, ao qual estão já associados alguns serviços, de modo a agilizar a sua vida 

académica, nomeadamente:  

 Para controlo de acessos em algumas das instalações da ULisboa, mais concretamente, desporto, residências, serviços administrativos, 

refeitórios, etc; 

 Ao abrigo do "Programa Alimentação", permite-lhe beneficiar de uma refeição diária a preço social nos diversos espaços concessionados, 

localizados nas várias instituições de ensino superior da Universidade de Lisboa; 

Caso se trate de um aluno 1.º ano 1.ª vez, no ato de matrícula, ser-lhe-á entregue um cartão provisório, para que possa de imediato usufruir dos vários 

serviços à sua disposição, até que o seu cartão personalizado esteja pronto.  


