Procedimentos para a realização da inscrição online

Passos a serem seguidos após realização de login no na Área Privada do Estudante/Portal do
Aluno https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login:

1.

Entrar no separador “Aluno”

2.

Selecionar “Inscrever” e de seguida “Processos de Inscrição”

3.

Selecionar “Iniciar” e de seguida “continuar” no final da página

4.

Selecionar as unidades curriculares (UC) de 1.º semestre e “guardar”

5.

Selecionar as UC de 2.º semestre e “guardar”

6. Selecionar “continuar” e por fim “finalizar”

7. Preencher o Inquérito Estatístico e “submeter”

8. Imprimir comprovativo da pré-inscrição

ATENÇÃO:




Ao realizar a sua inscrição deverá 1.º inscrever-se nas UC a que tenha reprovado em
anos anteriores e só depois é que se poderá inscrever nas UC do ano curricular de
inscrição;
EXEMPLO: Se é aluno do 2.º ano e tem duas unidades curriculares de 1.º ano por
realizar (uma em cada semestre), 1.º deverá inscrever-se na UC de 1.º semestre de
1.º ano e gravar, 2.º deverá escolher o separador 2.º semestre e inscrever-se na
UC de 1.º ano 2.º semestre e gravar, 3.º deve escolher o separador 1.º semestre e
selecionar as UC de 2.º ano 1.º semestre e gravar e finalmente deverá escolher o
separador 2.º semestre e selecionar as UC de 2.º ano 2.º semestre e gravar.
Se é aluno de 5.º ano e tem UC de 4.º ano por realizar, o sistema irá obrigar a
realização das UC do Bloco Rotativo de Medicina do 4.º ano em conjunto com o Bloco
Rotativo de Medicina do 5.º ano e o mesmo para o Bloco Rotativo de Cirurgia. Caso
pretenda realizar as UC em que é repetente em semestre distinto, deverá enviar uma
mensagem de correio eletrónico para academica@medicina.ulisboa.pt

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


O aluno não se pode inscrever online em UC adiantadas. Caso tenha obtido
autorização para inscrição em UC adiantadas, essa inscrição será efetuada pelos
Serviços Académicos. Posteriormente o comprovativo final de inscrição será enviado
para o mail institucional.



Alunos do 4.º ano – Antes de conseguirem selecionar as UC para inscrição devem
“abrir o 2.º ciclo”



Todas as inscrições irão ser validadas pelos Serviços Académicos e posteriormente será
enviado o comprovativo de inscrição para o mail institucional dos alunos.



Caso seja detetado que se inscreveu em UC que não podia, em Blocos do 4.º ou 5.º
ano ou Opcionais do Módulo III.V do 3.º ano que não correspondam com a informação
entregue pelas Comissões de Curso a sua inscrição será retificada.



Caso fique em condições de efetuar a sua inscrição após a realização dos exames da
época especial de 5.º ano ou específica de 1.º, 2.º e 3.º anos, apenas deverá proceder
à inscrição após o lançamento de todas as suas classificações na plataforma FenixEdu
e no período compreendido entre 24 e 30 de Setembro.



Caso esteja inscrito para a realização dos exames da época específica de 4º e 5º anos,
apenas poderá proceder à inscrição após o lançamento de todas as suas classificações
na plataforma FenixEdu e no período compreendido entre 1 e 14 de Outubro.



Inscrições realizadas fora de prazo estão sujeitas a autorização superior e ao
pagamento de emolumentos por atos praticados fora de prazo de acordo com a tabela
de emolumentos da FMUL



Todas as dúvidas e problemas na realização da inscrição deverão ser reportados por
mail para academica@medicina.ulisboa.pt.

