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O processo de renovação de inscrições do ano letivo 2018/19 decorre através do Portal 
FenixEdu. 
                                                                                                   
O presente manual contém todas as informações/instruções necessárias para que esteja 
apto(a) a efetuar a sua renovação de inscrição. 
 
No início de cada ano letivo, os estudantes têm que efetuar a inscrição em cada uma das UCs 
que pretendem frequentar em ambos os semestres, sem a qual não podem comparecer, 
participar nas aulas, nem prestar as respetivas provas de avaliação. (cf. ponto 2 do artigo 13º 
do Regulamento do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 
 

 
Requisitos 

Credenciais (nome de utilizador e palavra-passe) de acesso ao Portal FenixEdu.  

Caso não se recorde da sua senha de acesso, deve proceder à recuperação da mesma, de 
acordo com as seguintes indicações: 
 

1. Aceda ao link de recuperação da Conta Campus.  

2. Clique em Recuperar Acesso. 

 
 

 
 

3. Indique o seu utilizador da conta campus (username) ou insira o email que utilizou 

para criar a conta campus. Clique em Reset Password. 

4. Receberá no email que utilizou para criar a conta campus informação para proceder à 
criação de uma nova palavra-passe. 

 

 

 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
http://www.ff.ul.pt/wp-content/uploads/2015/12/Regulamento-MICF.pdf
https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/ULUsersApp/login;jsessionid=A3649C8E6BCFA6A15147BE9A7ACF6725


                             Renovação de inscrição   2018/2019 
 

2 
 

Instruções 
 

1. Efetuar autenticação no seu Portal FenixEdu 

 

 
 
 

2. Selecionar as opções Aluno> Inscrever> Processos de Inscrição 

 

 

 

3. Clicar em Iniciar. 

 

 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
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4. Terá acesso às instruções de inscrição que deverá ler com atenção. Clique depois em 
Continuar. 

 

 

5. O exemplo abaixo é de um aluno que irá escolher unidades curriculares de 4º ano. 
Terá de abrir o grupo referente ao 2º ciclo, clicando em Escolher. 

 

 

6. Selecione o 2º ciclo e clique em Submeter. 

 

7. A partir deste ponto conseguirá visualizar as unidades curriculares. Deverá proceder à 
sua inscrição partindo das ucs mais atrasadas.  
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Exemplo: Um aluno de 4º ano que tenha em atraso uma uc de 3º ano 2º semestre, deve clicar 
no 2º semestre 2018/19, selecionar apenas essa uc e guardar. Depois poderá inscreve-se nas 
unidades curriculares de 4º ano. 

 

Caso as inscrições violem as regras definidas no plano curricular escolhido, mensagens de erro 
serão apresentadas no topo do ecrã a vermelho. 

 

 

Caso as inscrições respeitem as regras definidas no plano curricular escolhido, estas serão 
confirmadas pela opção "Guardar", ficando estas ucs a verde. 

 

 

Relativamente às opcionais, deverá escolher a opção onde ficou colocado. 

 

8. Quando terminar a seleção das unidades curriculares do 1º e do 2º semestre, clique 
em Continuar. 
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9. Selecionadas as unidades curriculares, o processo de inscrição encontra-se quase 
concluído. Deve clicar a opção Finalizar para o terminar. 

 

 

 

10. No seguimento do processo de inscrições, poderá ser solicitado o preenchimento de 
informação estatística para o Gabinete de Garantia da Qualidade da Universidade de 
Lisboa ou no seguimento de obrigações legislativas no âmbito do Ensino Superior. 

 

 
 

11. Os inquéritos visam informação de natureza pessoal, profissional e de habilitações 
académicas. Caso o inquérito não seja finalizado de imediato, aparecerá 
posteriormente a seguir à autenticação no seu FenixEdu. 
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12. Para obter o seu comprovativo de inscrição clique em Aluno> Serviços Académicos> 
Os meus pedidos. Selecione depois Novo Pedido Académico  

13. No tipo de documento selecione “Comprovativo de Inscrição (gratuito)”. Escolha a 
língua e clique em Submeter. 

 
 

14. Efetuado o pedido de documento, poderá prosseguir com a sua impressão para obter 
o ficheiro .pdf correspondente, através da opção Imprimir. 

 

 

15. Caso necessite, poderá validar o comprovativo da inscrição no Núcleo de Planeamento 
e Gestão Académica. 
 

 

https://fenix-qua.ff.ulisboa.pt/ulisboaspecifications/student/ulisboaservicerequest/create/serviceRequest/281642480436570

