INSCRIÇÕES ON-LINE - 6.º ANO
ANO LETIVO 2018/19
O aluno é responsável pela realização da sua inscrição
A não realização de inscrição implica a perda de vínculo com a
FMUL e impossibilidade de frequência de aulas e realização de
avaliações.

A. INSCRIÇÃO ON-LINE
As inscrições nas unidades curriculares são efetuadas pelos alunos via Internet, através do Portal do
Aluno FenixEdu (https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login) com autenticação por username /
Password, no período compreendido entre 17 e 23 de Setembro.
INFORMAÇÕES A RETER:
A inscrição apenas pode ser realizada quando todas as suas classificações (com exceção das UCs referentes
a melhoria de nota) se encontrarem lançadas no Portal do Aluno FenixEdu.
Alunos com exames em setembro:
1. Caso fiquem em condições de efetuar a inscrição após a realização dos exames da época especial a
inscrição on-line deve ser realizada no período compreendido entre 24 e 30 de setembro ou até 7
dias após o lançamento da última classificação no Portal do Aluno FenixEdu caso a data seja
posterior a 30 de Setembro.
2. Caso fiquem em condições de efetuar a inscrição após a realização dos exames da época específica
de 4.º e 5.º anos a inscrição on-line deve ser realizada no período compreendido entre 1 e 14 de
Outubro ou até 7 dias após o lançamento da última classificação no Portal do Aluno FenixEdu caso
a data seja posterior a 14 de outubro.
Os alunos que realizem mobilidade têm obrigatoriamente que efetuar a sua inscrição on-line.
Os pagamentos referentes à 1.ª prestação de propinas + taxa de inscrição têm que ser efetuados
obrigatoriamente antes do início do período de inscrições. Os prazos limites deverão ser consultados no
Portal da Faculdade em Alunos – Matrículas e Inscrições.
Caso tenha requerido bolsa dos SASULisboa envie o comprovativo para academica@medicina.ulisboa.pt,
preferencialmente antes do início do período de inscrições, de modo a que a realização da sua inscrição
não esteja dependente do pagamento da 1.ª prestação de propinas + taxa de inscrição.
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A existência de dívidas impossibilita a realização da inscrição on-line.
Sempre que tenha alguma dificuldade na realização da sua pré-inscrição ou não consiga concretizar a
mesma deverá reportar a situação dentro do período de inscrições para o endereço de correio eletrónico
academica@medicina.ulisboa.pt anexando, sempre que possível, um print-screen da mensagem de erro.

Atenção:
 A escolha de ficha de rotação não substitui a inscrição on-line que deve ser realizada no período
definido para o efeito.

B. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Consultar o Portal da Faculdade a partir do início de setembro
Alunos - Matrículas/Inscrições

PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Inscrições – academica@medicina.ulisboa.pt
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