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1. Acesso à Plataforma 

 
A inscrição em melhoria é efetuada, exclusivamente, em formato digital e o estudante deve 

possuir as credenciais de acesso ao Portal Fénix Edu.   

  

Caso não se recorde das credenciais de acesso: 
 

1. Aceda ao link de recuperação da Conta Campus.  

2. Clique em Recuperar Acesso. 

 
 

 
 

3. Indique o seu utilizador da conta Campus/Edu (username) ou insira o email que 

utilizou para criar a conta. Clique em Reset Password. 

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

 

 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/ 

https://fenix.ff.ulisboa.pt/login
https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/ULUsersApp/login;jsessionid=A3649C8E6BCFA6A15147BE9A7ACF6725
https://fenix.ff.ulisboa.pt/
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2. Inscrição em Melhoria 

 
Segundo o Regulamento do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (artigo 34.º): 

os estudantes com aproveitamento numa unidade curricular podem utilizar as duas épocas 

seguintes de avaliação (Normal e/ou Recurso) para Melhoria de Nota e esta só pode ser 

realizada uma única vez no percurso escolar do aluno. 

• A inscrição em melhoria é efetuada até três dias úteis antes da data da avaliação, 

podendo ser anulada até dois dias úteis antes da realização do exame. 

 
1. Após autenticação, aceder ao separado “Aluno” e em “Inscrever”, clicar em 

“Avaliações/Exames”: 

 
 
O separador permite a inscrição em melhoria de nota às Unidades Curriculares que o aluno 

aprovou no corrente ano letivo ou no ano letivo anterior, consoante as regras de inscrição do 

MICF: 

2. Para efetuar a inscrição nas unidades curriculares aprovadas no ano letivo anterior, 

deverá clicar em “Inscrição em Melhoria”: 

 

https://www.ff.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/01/Regulamento-MICF_2018.pdf
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3.  Para efetuar a inscrição nas unidades curriculares aprovadas neste ano letivo, deverá 

clicar em “Inscrever” na UC pretendida: 

Anulação de inscrição em Melhoria: 

A inscrição em melhoria é efetuada até três dias antes da data da avaliação, podendo ser 

anulada até dois dias úteis antes da realização do exame (até às 16h), mediante mensagem 

de correio eletrónico para academicos@ff.ulisboa.pt.   

Passado este prazo, os Serviços Académicos vêem-se impedidos de promover a anulação da 

inscrição e o estudante terá, obrigatoriamente, de liquidar o valor em dívida e não poderá 

efetuar nova inscrição em melhoria nessa unidade curricular. 

Emolumento 

Conforme publicado na Tabela de Emolumentos da FFUL, esta inscrição tem um custo de 15€ 

por unidade curricular. 

mailto:academicos@ff.ulisboa.pt
https://www.ff.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/09/tabela-emolumentos-2021.pdf

