
Frequência de Unidades Curriculares Isoladas  
do Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) 

 
 
Quem pode candidatar-se: 
Podem candidatar-se à frequência de unidades curriculares isoladas, todos os interessados, 
com ou sem vínculo a instituições de ensino superior, desde que maiores de 16 anos. 
 

No ato da candidatura, o interessado deverá indicar as unidades curriculares que pretende 

frequentar, não podendo ultrapassar os 30 ECTS por ano. Através deste regime não são 

admitidas candidaturas a unidades curriculares de dissertação/relatório de estágio/trabalho de 

projeto/seminário, tese ou outras unidades curriculares da mesma natureza.  

A inscrição em unidades curriculares isoladas pode ser realizada em regime sujeito ou não a 

avaliação. 

A admissão dos candidatos é avaliada pelo Conselho Pedagógico, sendo os candidatos 
informados do resultado ao seu pedido, via email, pelo Núcleo de Planeamento e Gestão 
Académica. 
 
Em caso de dúvida contacte-nos via academicos@ff.ulisboa.pt 
 
Os documentos a submeter juntamente com a sua candidatura são os seguintes: 

 Curriculum Vitae; 

 Certificado de Habilitações literárias; 

 Cópia do Documento de Identificação, caso autorize; 

 Fotografia; 

 declaração da Escola, referindo que o aluno está coberto pelo Seguro Escolar (para 
alunos da ULisboa) 

Taxas e Emolumentos: 

Pela candidatura é devido o pagamento dos emolumentos fixados pelo Conselho de Gestão da 
Escola. Confrontar Regulamento de Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas da 
Universidade de Lisboa (Despacho nº 8389/2014) e o Despacho nº 11/2019. 
Pela candidatura é devido o pagamento de uma taxa não reembolsável, no valor de 10 euros. 
Caso o candidato seja admitido é devida uma taxa de inscrição (25 euros) e o respetivo seguro 
escolar (valor atualizado em cada ano letivo).  
Em 2019/20 estará em vigor para unidades curriculares de 1º e 2º ano o Plano 2019 e para ucs 
de 3º, 4º e 5º ano o Plano 2010. 
 
Como Candidatar-se? 

A apresentação da candidatura à frequência de unidades curriculares isoladas realiza-se 

através da plataforma Fénix. 

Sugerimos que na sua candidatura utilize o browser Google Chrome. 

mailto:academicos@ff.ulisboa.pt
https://www.ff.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/01/Reg_Inscri%C3%A7%C3%A3o-Unidades-Curriculares-Isoladas-UL-2.pdf
https://www.ff.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/05/Despacho-11-2019_Inscri%C3%A7%C3%A3o-em-unidades-curriculares-isoladas-da-FFULisboa.pdf
https://www.ff.ulisboa.pt/mestrado-integrado-em-ciencias-farmaceuticas/#tab_planocurricular2019
https://www.ff.ulisboa.pt/mestrado-integrado-em-ciencias-farmaceuticas/#tab_planocurricular2010
https://fenix.ff.ulisboa.pt/login


Caso nunca tenha sido estudante da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa: 

1. Deverá criar um username e password aqui.   

2. Após criação das credenciais de acesso queira aceder à Plataforma Fénix; 

3. Depois de aceder à Plataforma Fénix, selecione o separador “Candidato” e escolha o 

Tipo de Candidatura “Unidades Curriculares Isoladas” da Fase “Mestrado Integrado”. 

Após estes passos, poderá preencher os dados solicitados no formulário eletrónico. 

4. Deverá anexar em formato digital todos os documentos necessários ao processo de 

candidatura e submeter o seu pedido. 

5. A candidatura on-line apenas se tornará válida após o pagamento da respetiva taxa de 

candidatura, sendo para o efeito disponibilizado uma referência multibanco, que 

poderá consultar na “Conta Corrente (Candidato)”. 

 

Se é ex-aluno da Faculdade de Farmácia: 

1. Deverá aceder à Plataforma Fénix e colocar o seu username e password da conta 

Campus@ULisboa; 

2. Caso não se recorde das credenciais pode recuperá-las aqui; 

3. Caso tenha dificuldades na recuperação, por favor, contacte-nos; 

4. Depois de aceder à Plataforma Fénix, selecione o separador “Candidato” e escolha o 

Tipo de Candidatura “Unidades Curriculares Isoladas” da Fase “Mestrado Integrado”. 

Após estes passos, poderá preencher os dados solicitados no formulário eletrónico. 

5. Deverá anexar em formato digital todos os documentos necessários ao processo de 

candidatura e submeter o seu pedido. 

6. A candidatura on-line apenas se tornará válida após o pagamento da respetiva taxa de 

candidatura, sendo para o efeito disponibilizado uma referência multibanco, que 

poderá consultar na “Conta Corrente (Candidato)”. 

 

Se é ex-aluno da Faculdade de Farmácia e nunca teve conta Campus@ULisboa: 

 

1. Por favor, envie-nos um email para academicos@ff.ulisboa.pt indicando os seguintes 

dados: Nome completo; Número de documento de identificação (Cartão de Cidadão; 

BI; Passaporte). 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/accountCreation#!accountCreation/_qcheck=df6f59085c4fa9047301b9c41fe08b798732f974
https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/ULUsersApp/reset/forgotPassword.seam
mailto:posgraduados@ff.ulisboa.pt

