MAPA DE PRAZOS ACADÉMICOS – 2018|2019
2º Ciclo
ATOS
Cartão de Aluno
Creditação
Estudante a Tempo Parcial
Estatutos Especiais

Melhorias

Unidades Curriculares
Isoladas

Procedimento
O cartão é emitido pela CGD – Caixa Geral de Depósitos e apresenta duas
vertentes, cabendo ao aluno escolher:
a) Bancário – o cartão é enviado para a morada do aluno;
b) Não bancário – o cartão é enviado para a FFULisboa.
O pedido é efetuado através da Plataforma Fénix Edu acompanhado de cópia
das habilitações académicas, bem como cópia dos programas e cargas
horárias.

PRAZOS
No ato da matrícula no balcão da Caixa
Geral de Depósitos localizado na Reitoria da
ULISBOA.
1º semestre: 24 de Setembro a 12 de
Outubro de 2018.
2º semestre: 1 a 15 de Fevereiro de 2019.

O pedido de Estatuto de estudante a Tempo Parcial (Inscrição até 30 ECTS) é
efetuado através de Requerimento.

No ato de matrícula/renovação de
inscrição.

Trabalhador Estudantes: O pedido é efetuado através da Plataforma Fénix Edu
acompanhado dos documentos previstos para o efeito.
Outros Estatutos: O pedido é efetuado por Requerimento, devidamente
datado e assinado, acompanhado dos documentos previstos para o efeito.
Os estudantes com aproveitamento numa unidade curricular podem utilizar as
duas épocas seguintes de avaliação para Melhoria de Nota e esta só pode ser
realizada uma única vez no percurso escolar do aluno.
A inscrição em melhoria é feita através de email (posgraduados@ff.ulisboa.pt),
com a indicação do nome completo do aluno e a UC a que se pretende
inscrever.

1º semestre: 24 de Setembro a 12 de
Outubro de 2018.
2º semestre: 1 Fevereiro a 15 de Fevereiro
de 2019.

A candidatura é efetuada através da Plataforma Fénix Edu acompanhada dos
documentos previstos para o efeito.

Até 3 dias úteis antes da data do exame.

1º semestre: 1 de Agosto a 30 de Setembro
de 2018.
2º semestre: 1 a 28 de Fevereiro de 2019.

Nota: Todos os requerimentos podem ser remetidos por via eletrónica, através do email posgraduados@ff.ulisboa.pt, desde que devidamente datados e
assinados.
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