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MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES  
 

(Ano letivo 2020/2021) 
 

Alunos de 1ª vez 
 
 

 

COMO DECORRE O PROCESSO DE MATRÍCULAS/INSCRIÇÕES ON-LINE? 
 

O processo de matrículas/ inscrições decorrerá on-line a partir de 29 de setembro a 2 de outubro, 

decomposto da seguinte forma: 

 

A matrícula deverá ser feita através da plataforma (Fenix-EDU) https://fenix.fmd.ulisboa.pt/login 

 

 

Licenciaturas e Mestrado integrado 
 

 

 1ª Fase do concurso nacional de 29 de setembro a 2 de outubro  

 

 

 2ª Fase do concurso nacional de 15 de outubro a 19 de outubro 

 

 

 3ª Fase do concurso nacional de 30 de outubro a 3 de novembro 

 

Concursos Especiais 
 

 De 29 setembro a 2 de outubro 

 

Mudança de par/instituição, Maiores de 23 anos, Titulares de Curso Superior, Estudantes 

Internacionais, Regime Livre e Reingressos. 

 

 
(*) Documentos a entregar:  

 

Os alunos que já entregaram alguma documentação deverão apenas completar com os elementos em falta: 

 

 Cedência de uma cópia de B.I./Cartão de Cidadão 

 Cedência de uma cópia do Cartão de Contribuinte/ NIF (n.º de identificação fiscal) 

 Pré-Requisito Grupo B – Atestado Médico (o original deve ser entregue nos serviços 

académicos até dia 9 de outubro) 

 1 Fotografias a cores tipo passe (1 foto para processo aluno  

 Boletim de Vacinas (cópia) da data da validade da Vacina Anti-Tetânica 

 Comprovativo de candidatura a Bolsa de Estudo (efetuada através da plataforma de bolsas da 

DGES), quando aplicável 

 Kit Estudante 2020/2021 assinado: 

 (https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/09/Kit-Estudante-2020-2021.pdf) 

 ALUNOS sem nacionalidade EU  Comprovativo de residência ininterrupta em Portugal há 

mais de 2 anos (Atestado da Junta de Freguesia ou SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras; 

comprovativo NIF – Número Identificação de Finanças) 

http://www.fmd.ul.pt/pls/portal/docs/1/435411.PDF
https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/09/Kit-Estudante-2020-2021.pdf
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 Alunos dos Concursos Especiais, Titulares de um curso Superior, Mudanças de par/instituição, 

Maiores de 23 Anos, Regime Livre, estudantes internacionais e reingressos, deverão completar 

o processo com os documentos originais pedidos na candidatura “on-line” até dia 9 de outubro 

 

A entrega dos documentos originais de candidatura deverá ser efetuada nos serviços 

académicos por marcação, através de telefone ou e-mail. 

 

 

(*)  Caso não consiga submeter os documentos on-line, pode enviar por e-mail até ao dia 9 de outubro 

para academicos@fmd.ulisboa.pt 

 

 

APOIO AO PROCESSO DE MATRÍCULAS/INSCRIÇÕES 

 
Caso possua alguma dúvida ou necessite apoio no processo de matrículas/inscrições, não hesite em contatar 

os Serviços Académicos através do e-mail: academicos@fmd.ulisboa.pt 

 

Sublinhamos que não é permitido aos alunos a frequência de Unidades Curriculares sem efetivarem 

previamente a sua matrícula/inscrição nas mesmas, pelo que só poderão frequentar as aulas das 

Unidades Curriculares escolhidas após concluído o seu processo de matrícula/ inscrição, sob pena da 

frequência curricular e de todos os atos curriculares praticados serem considerados nulos. 

 

O valor das propinas: 

https://www.fmd.ulisboa.pt/propinas-e-emolumentos/ 

 

A anulação de matrícula/inscrição:  

https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/03/cg10-2016.pdf 

 

Retificação de inscrição a Unidades Curriculares só serão aceites até 31 de outubro de 2020. 

 

 
CARTÃO DE ALUNO (alunos 1.ª vez)  
 

Chave Móvel Digital para Cartão Estudante 

 

Para solicitares o teu cartão de 
Estudante on-line pede já a tua chave 
móvel digital. 
 
Sabe mais aqui. 

 

mailto:academicos@fmd.ulisboa.pt
mailto:academicos@fmd.ulisboa.pt
https://www.fmd.ulisboa.pt/propinas-e-emolumentos/
https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/03/cg10-2016.pdf
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____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

O Cartão de Estudante é essencial para o teu dia-a-dia dentro da tua Instituição de Ensino 

Superior e permite-te gerir a tua vida a nível financeiro e académico. É obrigatório e gratuito.  

 

Para solicitares o teu cartão on-line terás de ter a Chave Móvel Digital. 

A Chave Móvel Digital é um meio de autenticação e assinatura digital certificado pelo Estado 
português que permite ao utilizador aceder a vários portais públicos ou privados, e assinar 
documentos digitais, com um único login. Este mecanismo associa um número de telemóvel ao 
número de identificação civil para um cidadão português, e o número de passaporte ou 
título/cartão de residência para um cidadão estrangeiro. 
  
A ativação da chave móvel digital está disponível em  www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-
digital. 
 
Solicita já a tua Chave Móvel Digital, pois vai precisar para concluíres o processo de matrícula na 
tua Instituição de Ensino e teres acesso ao teu cartão de estudante sem saíres de casa. 
 
 

SERVIÇOS ACADÉMICOS: 

Telefone | (+351) 21 792 26 19 / 21 792 26 30  

Correio eletrónico | academicos@fmd.ulisboa.pt 

Horário | segunda, terça, quinta e sexta› das 10.00 às 13.00 horas  

 
 

Nota: os alunos que pretendam requerer o regime de tempo parcial, deverão efetuar unicamente o 

pagamento da taxa de inscrição de 50€ e entregar o requerimento próprio devidamente preenchido. 

Os alunos que pretendam a atribuição do estatuto trabalhador-estudante, deverão consultar a seguinte 

informação: https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/04/Estatuto_TE.pdf 

 

https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital
mailto:academicos@fmd.ulisboa.pt
https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/04/Estatuto_TE.pdf
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