
Escolha de Horários 
Ano letivo 2019-20 

2º Semestre 

Escolha de Turma (Turma Geral) 
Alunos FFULisboa  
14 fev: 09h30 – 12h30/ Ano de colocação: 1º 
14 fev: 14h00 – 17h00/ Ano de colocação: 2º 
17 fev: 09h30 – 12h30 / Ano de colocação: 3º 
17 fev: 14h00 – 17h00 / Ano de colocação: 4º 

Escolha de Turno (Turma Específica) 
Uc’s adiantadas e atrasadas 
Opcionais (exceções) 
Alunos FFULisboa  
18 fev: 09h30 – 12h30 / Estatuto TE  
18 fev: 14h00 – 17h00 
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Informação importante 
• A escolha de horários decorre simultaneamente para todos os alunos, inscritos no MICF, 

independentemente de terem ou não estatuto especial. (ver página 1). 
 

• Os alunos colocados no 2º ano, aquando a inscrição nas turmas (dia 14 das 14h às 17h), serão 
automaticamente inscritos nas ucs de 1º ano, que constam da respetiva turma. 

 

• Todos os alunos que tenham sido aprovados à componente prática/laboratorial de uma uc, têm 
obrigatoriamente que remover a turma específica (Turno) dessa uc. (ver instruções na página 11). 
 

• Todos os alunos devem escolher o horário das teóricas, independentemente de terem obtido 
aprovação à componente prática/laboratorial. 

 

• Os alunos que não estejam inscritos a uc’s do 2º semestre, do ano em que estão colocados, terão de 
escolher o horário a 18 fev.  
 

• As aulas teóricas das opcionais de 4º ano, 2ºsemestre, apesar de estarem carregadas como OT 
são efetivamente aulas teóricas. (Ucs: Farmácia Hospitalar I, Genética Humana, Gestão em 
Famácia, Indicação Farmacêutica).  
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Informação importante 

               
Escolha de Turma (Turma Geral) 
• 14 fev: 09h30 – 12h30/ Ano de colocação: 1º 
• 14 fev: 14h00 – 17h00/ Ano de colocação: 2º 
• 17 fev: 09h30 – 12h30 / Ano de colocação: 3º 
• 17 fev: 14h00 – 17h00 / Ano de colocação: 4º 
• Escolha do horário das uc’s do 2º semestre, do ano em que estão  colocados (Turma). Ver páginas 

8 a 10. 
 
 
Escolha de Turno (Turma Específica) 
Uc’s adiantadas e atrasadas 
Opcionais (exceções) 
• 18 fev: 09h30 – 12h30 / Estatuto TE  
• 18 fev: 14h00 – 17h00. Ver páginas de 14 a 17.  

a) Escolha do horário do 2º semestre das uc’s adiantadas e/ou atrasadas (Turnos). 
b) Escolha do horário (Turno) das uc’s opcionais (exceções), presentes na próxima página.

  



5 

Informação importante 
Escolha de ucs opcionais (Exceções) 

• Alunos inscritos nas seguintes ucs opcionais: 

 

 

 

 

 

Nota: Aquando da escolha da Turma Geral (a partir de dia 17), os alunos inscritos 
nestas opcionais, não irão visualizar o horários destas ucs. No entanto, o aluno na 
escolha da Turma Geral, terá sempre de ter em conta o horário da uc opcional em 
que ficou colocado.  

 

Ver páginas de 14 a 17 

 

 

 

4º ano 
Dermofarmácia e Cosmética 
Farmácia Hospitalar I 



  1- O aluno acede ao Portal do Aluno, com os seus dados. 

Acesso ao FenixEdu – Portal do aluno 

6 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
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Verificar o ano curricular onde está inscrito 

 

 

 

1. Selecione a opção Aluno> 
Consultar> Currículo. Clique depois 
em Ver plano Curricular. 

2. Clique de seguida em Ver Currículo 
de Matrícula. 

3. No Tipo de Apuramento, selecione a 
opção Mestrado Integrado e clique 
em Continuar. 

4. Terá então a confirmação do ano 
curricular onde está colocado. 



Escolha de Horário da Turma Geral 

   

14 fev: 09h30 – 12h30/ Ano de colocação: 1º 
14 fev: 14h00 – 17h00/ Ano de colocação: 2º 
17 fev: 09h30 – 12h30 / Ano de colocação: 3º 
17 fev: 14h00 – 17h00 / Ano de colocação: 4º 
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1. No menu de topo, selecione a 
opção “Aluno”; 

2. No menu lateral, expanda a opção 
“Inscrever” e selecione Processos 
de Inscrição. 

3. Clique depois em Iniciar. 

  1 – O que fazer para a escolha do horário 



Escolha de Horário da Turma Geral 

2- Nesta página irá aparecer o elenco de todas as turmas gerais (TG) do ano em que está colocado. 
Os alunos inscritos em opções, devem escolher uma turma que seja compatível com a opção onde 
ficaram colocados.  
Escolha a turma pretendida e clique na opção “Seleccionar”.  
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Escolha de Horário da Turma Geral 
3 - Confirme se selecionou a turma escolhida e consulte o horário (imagem abaixo).  
4 - Caso tenha sido aprovado à componente prática de uma uc, tem obrigatoriamente de remover a turma 
específica (Turno) dessa uc. Para todas as uc’s a componente prática tem a validade de 3 anos letivos (Artigo 
25º ponto 13 do Regulamento do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas), a contar da data em que 
obteve aprovação (instruções na página 11).  
5 - Caso não se encontre na situação acima descrita, terá apenas de clicar em Continuar e Finalizar para 
terminar a sua escolha de horário.  Deverá confirmar o seu horário como definido na página 12. 
6 – Se pretender alterar a TG escolhida, deve clicar no botão “Deseleccionar Turma” e escolher a nova turma. 
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Remoção de Turno Prático/Lab 

Todos os alunos que tenham sido aprovados à componente prática de uma uc, têm 
obrigatoriamente de remover a turma específica (Turno) correspondente. 

1. Selecione a 
opção “ Remover” 
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Impressão do Horário 
Consulte o seu horário e Imprima 1. No menu de topo, selecione a 

opção “Aluno”; 
2. No menu lateral, expanda a opção 

“Consultar”; 
3. Escolha a subopção  “Horário” para 

consultar o seu horário; 
4. Imprima  
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“Turma Lotada” 

Caso selecione uma TG que já não tenha vagas, surgirá no ecrã a informação “Turma Lotada”; 

 

Neste caso deve escolher outra TG; 

 

Se neste processo de escolha todas as TG estiverem lotadas, deve continuar a tentar escolher uma TG até à hora limite 
de inscrição correspondente ao seu ano de colocação, do dia 14 ou 17 de fevereiro. 
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Escolha de Turno (unidades curriculares atrasadas 
e/ou adiantadas e opções-exceções) 

18 fev: 09h30 – 12h30 / Estatuto TE  
18 fev: 14h00 – 17h00 
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1. No menu de topo, selecione a 
opção “Aluno”; 

2. No menu lateral, expanda a opção 
“Inscrever” e selecione Processos 
de Inscrição. 

3. Clique depois em Iniciar. 



1. Clique em inscrever nas aulas teóricas das 
uc’s atrasadas e/ou adiantadas às quais ainda 
não obteve aprovação; 

2. Clique no símbolo + para adicionar o turno 
pretendido. 
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1. Inscrição no turno teórico (turma específica) 

Escolha de Turno (unidades curriculares atrasadas 
e/ou adiantadas e opções-exceções) 
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2. Verifique as inscrições que está a realizar em “horário atual”. 

Escolha de Turno (unidades curriculares atrasadas 
e/ou adiantadas e opções-exceções) 



 
 
 
 
 
 
 

 1. Clique em inscrever nas aulas práticas e ou laboratoriais das uc’s 
atrasadas e/ou adiantadas às quais ainda não obteve aprovação; 

2. Todos os alunos que tenham sido aprovados à componente 
prática e/ou laboratorial de uma uc, não devem selecionar 
horário para esta componente. 

3. Clique no símbolo + para adicionar o turno pretendido. 
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3. Inscrição no turno prático e/ou laboratorial (turma específica) 

Escolha de Turno (unidades curriculares atrasadas 
e/ou adiantadas e opções-exceções) 



Sobreposição de horário 
 Caso no processo de escolha do horário dos turnos se verifique uma sobreposição de 
turnos práticos/laboratoriais (imagem abaixo), deverá escolher outro turno. 
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Sobreposição de horário 

1 - Escolha a opção “Inscrito”  

2 - Remova o turno em “Confirmar” 

3 - Selecione outro horário através da opção “Inscrever” 
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Consulte aqui os horários do 2º semestre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer questão contacte academicos@ff.ulisboa.pt 

Núcleo de Planeamento e Gestão Académica                                                        fevereiro 2020 

 

 

https://www.ff.ulisboa.pt/mestrado-integrado-em-ciencias-farmaceuticas/#tab_horrios
mailto:academicos@ff.ulisboa.pt

