Prazos e procedimentos para matrícula e inscrição
1. Pagamento de propinas ‐ Deverão proceder ao pagamento da propina e taxa de inscrição
referente ao ano letivo 2018/2019 até ao dia 16 de setembro



As referências multibanco encontram‐se disponíveis no portal do aluno em
https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login;
Para aceder ao Portal do aluno deverão utilizar as credenciais campus;

Uma vez no Portal do aluno deverá seguir os seguintes passos: ALUNO – CONSULTAR –
VISUALIZAR CONTA – SELECCIONAR O SEPARADOR REFERENCIAS PARA PAGAMENTO

Atenção:
Os alunos que requerem bolsa (SASULisboa) e queiram beneficiar dos prazos de pagamento de
prestações para Bolseiros (http://www.medicina.ulisboa.pt/menu‐topo/alunos/propinas‐e‐
emolumentos/) deverão, com a brevidade possível, de preferência até dia 16 de Setembro,
enviar para academica@medicina.ulisboa.pt o comprovativo do pedido de bolsa.
2. Matrícula e inscrição ‐ Dias 17 a 23 de setembro


Deverão utilizar as credenciais campus para aceder ao portal do aluno
https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login e proceder ao preenchimento do Inquérito
Estatístico. A inscrição efetiva nas unidades curriculares irá ser efetuada
posteriormente pela Unidade Académica – Gestão do percurso Académico e o
comprovativo de inscrição será enviado para o email institucional do aluno.

3. Dirigir‐se aos Serviços Académicos (Piso 01 do Edifício Central – junto ao Bar dos Alunos) ‐
Nos dias 17 a 24 de Setembro, acompanhados dos seguintes documentos:



Documento de identificação;
2 Fotografias, tipo passe, a cores, com a indicação do nome do aluno no verso (uma
para a Faculdade, outra para o cartão de aluno da Faculdade da Caixa Geral de
Depósitos).

Horário de Atendimento dos Serviços Académicos: 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 10h às 13h | 3.ª e 5.ª
feira das 10h às 13h e das 14h às 16h |

4. Tratar do Cartão de Aluno da Faculdade ‐ 17 a 21 de Setembro


Deverão dirigir‐se ao stand da Caixa Geral de Depósitos (CGD), localizado no Edifício
Egas Moniz, para tratar do Cartão de aluno que, para além de ser o seu cartão de
identificação, dará acesso à cantina. Para obter mais informações aceder a
https://www.sas.ulisboa.pt

As dúvidas que tenham deverão ser encaminhadas por mensagem de correio eletrónico para
academica@medicina.ulisboa.pt, sempre que possível e que se justifique, acompanhadas de
print screen.

