
    Regras de inscrição 

1. Para cada unidade curricular (UC) / área dis-

ciplinar (AD), o aluno apenas pode realizar 
melhoria de nota uma vez ao longo do seu 
ciclo de estudos e, obrigatoriamente, até à 
época de recurso (inclusivé) do ano letivo 
seguinte;

2. A inscrição deverá ser efetuada até 3 dias 
úteis antes da data de realização do exame 
e sempre após a tomada de conhecimento da 
sua aprovação. Caso uma Unidade 

Curricular / Área Disciplinar apenas 

disponibilize as classificações após o 

terminus do período de inscrição em 

melhoria de nota, o mesmo deverá ser 

alargado (sempre que possível). 

     Pagamento

1. O pagamento da melhoria é efetuado por uni-

dade curricular (Módulo / Tronco Comum).

2. IMPORTANTE: Cada aluno apenas deve pagar 

uma inscrição (15€) independentemente do

n.º de exames de melhoria de nota a que se

inscreva.

Por exemplo: um aluno que se inscreva a

melhoria de nota ao Tronco Comum I.a) Ética

e Ciências Sociais e ao Tronco Comum I.b)

Suporte Básico de Vida apenas deve efetuar

o pagamento do emolumento (15€) referente a

uma das inscrições efetuadas.

3. O aluno apenas deverá proceder ao pagamento 

do emolumento devido quando for notificado

pelos Serviços Académicos, via e-mail CAMPUS.

    Processo de Inscrição

1. Aceder à Plataforma FenixEdu utilizando as

credencias CAMPUS em:

https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login

2. Entrar no separador referente ao aluno

3. Selecionar a opção “Exames / Avaliações”

4. Selecionar o semestre da unidade curricular a

que pretende realizar melhoria de nota

Procedimentos para realizar 
Inscrição em melhoria de nota
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Para melhorias de nota de UC/AD aprovadas 
em 1.ª época do presente ano letivo: 

Deverá selecionar a unidade curricular/ área disciplinar/ 

tipologia de avaliação a que pretende realizar melhoria 

de nota 

Tendo em consideração que a classificação da unidade 

curricular / área disciplinar poderá ainda não estar dis-

ponibilizada, selecionar “Pré-Inscrição a Melhoria”. A 

inscrição é provisória e será anulada caso não se con-

firme a aprovação na unidade curricular / área disciplinar, 

após o lançamento da classificação de 1.ª época.

Caso pretenda desinscrever-se clique no botão respe-

tivo, que aparecerá no mesmo   local onde anteriormente 

se encontrava a designação “inscrever”.

Confirmar intenção

Para melhorias de nota de UC/AD realizadas 
no ano letivo transato:

Deverá selecionar a opção

Selecionar a Unidade Curricular/Época a que pretende 

realizar melhoria de nota.

Confirmar a sua inscrição

Siga os passos de acordo com a sua situação
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I I I .
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IV.

D     Situações Excecionais

Os alunos provenientes da Universidade da Madeira (apenas para as unidades curriculares realizadas 

na referida Instituição) deverão preencher o formulário de inscrição de melhoria de nota (disponível 

no Portal da FMUL através de: Alunos/ Procedimentos de Exames/ Melhoria de Nota) e enviar mail para 

academica@medicina.ulisboa.pt dentro dos prazos definidos anteriormente.

Para esclarecimentos adicionais contactar: academica@medicina.ulisboa.pt

http://www.medicina.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Formulario_MelhoriadeNota.pdf

