
CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO “FMUL Open Day 2022” 

1. A aceitação da inscrição no evento “FMUL Open Day 2022” e a visita à Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), depende dos seguintes fatores:

• Correto preenchimento deste Formulário; 

• Aceitação das condições nele presentes mediante submissão do mesmo;

• Receção da confirmação de participação via email no evento.

2. Será dada prioridade às inscrições dos alunos do 12º ano, sendo estas confirmadas por 
ordem de chegada. Neste contexto, as inscrições de alunos do 11º ano apenas serão aceites no 
caso de existirem vagas;

3. Todas as informações prestadas são anónimas e confidenciais, servindo apenas para o 
evento em questão e para análise estatística;

4. A informação relativa à Escola, Diretor e Encarregado de Educação é solicitada para 
efeitos de conhecimento das partes e para eventual contacto em caso de urgência; 

5. Após submissão do formulário de inscrição por parte do candidato, o próprio, o Diretor de 
Turma e o Encarregado de Educação receberão oportunamente a confirmação de participação; 

6. A participação no evento só é possível após receção da “confirmação de participação” por 
parte dos serviços (enviada após análise dos dados de formulário); 

7. A nota de submissão do formulário não constitui prova ou fator de presença no evento;

8. O candidato assume que todos os dados fornecidos são verdadeiros; 

9. A FMUL informa que não será permitido qualquer tipo de captura de imagens, gravação de 
vídeo e áudio, sem autorização prévia;

10. Todos os participantes encontram-se protegidos com um Seguro de Acidentes Pessoais; 

11. Por razões logísticas as vagas são limitadas aos primeiros 130 inscritos. Estas serão 
repartidas entre 114 vagas para o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) e 16 para a 
Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN). Pedimos que não te desloques à Faculdade por 
iniciativa própria.

 

O preenchimento e submissão do formulário de inscrição constitui a aceitação de todos os 
termos acima expostos. 

Para eventuais esclarecimentos, contacta-nos para: openday@medicina.ulisboa.pt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqiwB3ZPo4XF6XmhnuC9XeYAq8t7nNKKKf7Uqiw0GDmXri1g/viewform?usp=sf_link
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