INSTRUÇÕES GERAIS
Matrículas do 1º ano, pela 1ª vez, no Mestrado Integrado em Psicologia
De acordo com o calendário do Ministério, as inscrições / matrículas serão de 11 a 15 de Setembro. Na Faculdade de
Psicologia, os alunos serão rececionados apenas a partir das 14 horas do dia 11 de setembro, sendo os procedimentos
os seguintes:
1º PASSO: RECEÇÃO
 Receção dos alunos pela Associação de Estudantes e pelo Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (GAPE),
no átrio da FP, a partir das 14 horas do dia 11 de setembro e nos dias seguintes 10h às 12h30 e das 14h às 16h30 no
mesmo local.
 Entrega de um conjunto de documentos com informação sobre a Instituição, horários e ainda instruções de inscrição.
2º PASSO: ACESSO À CONTA CAMPUS E AO PORTAL ACADÉMICO FÉNIX
 O seu contacto com a instituição será feito através do Portal Fénix ou através da conta Campus.
 O Portal Fenix é um portal onde irá efetuar as suas inscrições, aceder às suas referências multibanco para pagamento
de propinas, visualizar as suas avaliações, consultar dados pessoais e informações académicas.
 A conta Campus permite a sua identificação perante as aplicações informáticas disponibilizadas pela Universidade de
Lisboa e corresponde ao seu e-mail institucional. (Este email pode ser redirecionado para o seu email pessoal, caso
pretenda. Veja como proceder pesquisando na internet por “Encaminhar emails automaticamente para outra conta”).
 Durante a receção ser-lhe-ão entregues as credênciais de acesso à conta Campus, que são pessoais e
intransmissíveis.
 Deverá fazer o auto-registo, de acordo com as instruções que lhe foram disponibilizadas, para posteriormente aceder ao
Portal Fénix e realizar a sua inscrição nos prazos estabelecidos.
 Caso surja alguma dúvida durante o auto-registo deverá contactar os Serviços Técnicos do através do correio eletrónico
para o seguinte endereço suporteFP@psicologia.ulisboa.pt.
3º PASSO: INSCRIÇÃO/MATRÍCULA
 As inscrições realizam-se online, utilizando o Portal Fénix (ver documento “Instruções para efetuar as inscrições online”).
 Deverá consultar os horários disponíveis na página e selecionar a turma pretendida, para formalizar a sua inscrição.
 Mesmo que ainda não tenha completado 18 anos, terá de fazer a sua inscrição sem o encarregado de educação.
 Caso não disponha de meios próprios para efetuar a matrícula on-line poderá dirigir-se à Sala disponibilizada para o
efeito.
4º PASSO: CARTÃO DE ESTUDANTE
 Durante o processo de matrícula irá preencher o documento “Modelo 43: Dados adicionais para o cartão de estudante”.
Deverá depois dirigir-se à banca da CGD, que estará no Átrio do edifício, para que possam emitir o seu cartão de
estudante.
5º PASSO: INFORMAÇÃO ACADÉMICA
 No que respeita a informação académica para o ano letivo 2017/2018 (horários, propinas, regulamentos, informações,
despachos, obtenção de estatutos, etc.) podem ser encontradas na página da Faculdade de Psicologia.
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