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O estudo e a investigação em Psicologia 
tem cada vez maior relevância, não só 
porque é a disciplina das ciências sociais 
que mais tem avançado no conhecimento 
do comportamento humano individual e 
coletivo, mas também pelo impacto que 
tem demonstrado nas outras áreas de saber 
como a Economia, a Gestão, o Ambiente, a 
Educação e as Ciências da Vida e da Saúde.

A FPUL é orientada para a produção 
cientí�ca de excelência, bem como para 
uma formação intensiva de elevada 
qualidade com implicações na prática 
pro�ssional. Por esta razão, todo o ensino 
que se desenvolve assenta nos resultados 
da investigação que se produz. Um saber 
que, partindo inevitavelmente das grandes 
teorias do passado e do presente, mas que 
é vivido sempre próximo da realidade e dos 
problemas atuais da nossa sociedade.

Daqui não resulta apenas o incomparável 
nível de “empregabilidade” dos nossos 
alunos, mas também o elevado papel ativo 
que os nossos docentes/investigadores têm 
na vida do País através do apoio prestado às 
mais diferentes instituições e a programas 
de desenvolvimento Nacional.

A nível internacional o reconhecimento 
das provas dadas pela nossa qualidade 
de trabalho, têm permitido cada vez mais 
parcerias de grande relevo, parcerias estas 
que muito bene�ciam os nossos estudantes, 
de diversos níveis de ensino, bem como os 
docentes e investigadores.

Este reconhecimento internacional é 
também a razão do crescente número de 
estudantes estrangeiros que vêm estudar 
para a nossa faculdade, bem como de 
investigadores de outros países que aqui 
vêm no sentido de desenvolver trabalho em 
parceria. 

Os 37 anos de uma história feita de intenso 
e cuidado trabalho têm dado os seus frutos 
e é este o segredo para que estejamos 
reconhecidos nos rankings de referência 
internacional, como uma das melhores 
Faculdades Portuguesas e uma das 250 
melhores do mundo.

Professor Luís Curral
Diretor da Faculdade de Psicologia 
da Universidade de Lisboa
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O Suporte Informático da FP assegura 
o funcionamento e disponibilidade dos 
meios informáticos e audiovisuais a toda a 
comunidade académica.

 suporteFP@psicologia.ulisboa.pt

Conta de Utilizador da ULisboa
Com esta conta de utilizador da ULisboa 
— @campus.ul.pt, @edu.ulisboa.pt ou 
@e-psicologia.ulisboa.pt — o estudante 
terá acesso, através de um único login, a 
um conjunto diversi�cado de serviços da 
Faculdade de Psicologia e da Universidade 
de Lisboa, sendo este o meio privilegiado 
de comunicação dos Serviços da 
Faculdade e da Universidade com os 
estudantes.

Quando efetuar a inscrição ser-lhe-ão 
entregues as credenciais de acesso1 
para ativar a sua conta de utilizador da 
ULisboa.

Depois de ativar e con�gurar a conta, 
todos os estudantes bene�ciam dos 
seguintes serviços: 

Correio Eletrónico
A partir deste serviço (Gmail da Google) 
terá acesso a uma conta de email com um 
espaço de armazenamento ilimitado e 
vitalício.

Esse será o seu email institucional, 
através do qual receberá informações da 
Faculdade e da Universidade.

Se desejar, pode con�gurar esta conta 
para redirecionar as mensagens recebidas 
para um outro endereço que utilize 
habitualmente.

 https://accounts.google.com

Rede Wireless
A ULisboa integra o projeto Eduroam 
(Education Roaming) que tem por 
objetivo principal disponibilizar à 
comunidade académica europeia um 
serviço de mobilidade entre campi 
universitários.

A infraestrutura da rede sem �os 
"eduroam" não tem limitações, a 
autenticação é feita com as credenciais 
ULisboa.

 https://utilizador.ulisboa.pt
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Ferramentas e Softwares 
disponíveis aos utilizadores 
da ULisboa

Google Education
Este serviço disponibiliza um conjunto 
de ferramentas colaborativas da 
Google como Gmail, Docs, Calendar, 
Drive e Classroom. As contas de email 
e drive dispõem de um espaço de 
armazenamento ilimitado e vitalício, livre 
de publicidade.

O�ce 365
Este serviço disponibiliza uma subscrição 
de software e armazenamento na cloud, 
sem custos, possibilitando a instalação 
das ferramentas Microsoft O�ce, bem 
como o acesso ao OneDrive para gestão 
de documentos na cloud, com espaço 
de armazenamento ilimitado, livre de 
publicidade.

Microsoft Dreamspark
Este serviço permite o acesso a um 
conjunto de aplicações exclusivamente 
para efeitos de ensino e investigação.

Moodle
Esta plataforma de e-learning pretende 
promover e facilitar o acesso e partilha 
de recursos de apoio ao ensino, entre a 
comunidade académica da ULisboa.

Acesso VPN
Alguns serviços da ULisboa, como por 
exemplo o acesso à B-On (que é uma 
biblioteca online onde se encontram os 
artigos cientí�cos mais recentes e mais 
citados), apenas são acessíveis a partir 
do campus da ULisboa, ou seja, mesmo 
no espaço físico da Universidade. O 
que signi�ca que a partir de casa não é 
possível consultar esses artigos. Contudo, 
através desta funcionalidade (da Virtual 
Private Network) é possível aceder a 
todos os serviços a partir de qualquer 
localização com ligação à internet. Mais 
informações e manuais de con�guração 
disponíveis em

 https://utilizador.ulisboa.pt/

1 Para os estudantes do 1.º ciclo de estudos 
(licenciatura), a entrega será presencial. Para 
os estudantes do 2.º e 3.º ciclos de estudos 
(mestrados, pós-graduações e doutoramentos),  
as credenciais serão enviadas para o email 
indicado aquando da candidatura.

Caso não tenha recebido as credenciais deve 
contactar os serviços técnicos da Faculdade de 
Psicologia através do email

 suporteFP@psicologia.ulisboa.pt

Conta Utilizador ULisboa



A Biblioteca coloca à disposição 
dos estudantes serviços e recursos 
bibliográ�cos e informativos 
indispensáveis ao seu percurso 
académico. O fundo documental inclui 
mais de 35,000 livros, centenas de 
teses, mais de 1,500 títulos de revistas 
em suporte de papel e mais de 1,100 
documentos audiovisuais e multimédia, e 
portais integrados da Ebsco e da B-ON, no 
Campus da UL ou através da VPN.

 Horário de Atendimento
Segunda a Sexta — 09h00 às 19h30

Mais informações podem ser obtidas 
através da consulta do guia do utilizador 
da biblioteca, disponível na página da 
Faculdade ou diretamente na biblioteca.

 bibliotecaFP@psicologia.ulisboa.pt

BIBLIOTECA

Interior da Biblioteca

Os Serviços Académicos são uma 
estrutura permanente e especializada 
que tem à sua responsabilidade a gestão 
de assuntos de natureza académica, 
desenvolvendo a sua ação nos domínios 
da informação, da organização e 
acompanhamento dos processos relativos 
à matrícula, inscrição, frequência e 
aproveitamento dos estudantes.

 sacademicosFP@psicologia.ulisboa.pt

Portal Académico FénixEdu 
O portal permite o acesso a um conjunto 
de serviços e de informações úteis aos 
estudantes tais como: candidaturas, 
inscrições, pagamentos, sumários, 
horários e lançamento de notas. É 
fundamental a consulta regular do Portal.

 http://fenix.psicologia.ulisboa.pt
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Apoio ao Estudante

O Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico 
ao Estudante (GAPE) contribui para a 
promoção do Bem-Estar e do Sucesso 
Académico dos estudantes apoiando-
os nos momentos-chave da sua vida 
académica na Faculdade de Psicologia. 

 Horário de Atendimento
Segunda, Quarta e Sexta: 10h30 – 12h30 
Terça-feira: 14h00 – 16h00 
Quinta-feira: 15h00 – 18h00

O GAPE acompanha os estudantes desde 
a sua entrada na Faculdade, apoiando 
no processo de matrícula e promovendo 
atividades de acolhimento, das quais se 
destacam os programas de Mentorado 
para estudantes nacionais e estrangeiros 
e workshops de desenvolvimento 
de competências académicas e/ou 
psicossociais. O GAPE disponibiliza 
também um serviço clínico de 
aconselhamento individual ou de grupo 
aos estudantes. 

O GAPE promove ainda contactos com a 
comunidade no sentido de promover a 

aproximação dos estudantes à vida ativa 
através do exercício de atividades diversas 
no âmbito do voluntariado. 

Na fase �nal do curso, o Gabinete 
acompanha o processo de preparação 
para a integração pro�ssional dos 
alunos �nalistas, através de programas 
de mentoring e de ações de formação 
especí�cas e da promoção de atividades 
diversas.

Para obter mais informação consulte o 
sítio da FP,  dirija-se à sala de acolhimento, 
no horário indicado ou envie um email 
para  gapeFP@psicologia.ulisboa.ptGAPE

Os Serviços de Ação Social da 
Universidade de Lisboa (SASUL) 
asseguram serviços úteis para uma 
completa experiência académica:

• refeições económicas em várias 
cantinas na cidade de Lisboa;

• academia ULness onde é possível 
praticar várias modalidades 
desportivas;

• centro de saúde;
• jardim de infância;
• residências universitárias;
• bolsas de estudo, etc.

Mais informações disponíveis em  
www.sas.ulisboa.pt

OUTROS 
SERVIÇOS

Estádio Universitário de Lisboa



A Associação de Estudantes (AE) tem 
como objetivo facilitar a integração 
dos estudantes na vida universitária, 
enriquecer e dinamizar atividades de 
natureza cultural, formativa e recreativa, 
e contribuir, num espírito de cooperação 
responsável, para tomadas de decisão 
que melhor atendam aos seus interesses e 
necessidades.

Ao longo do ano letivo, a AE desenvolve 
diversas atividades, nomeadamente 
conferências, debates, workshops e 
convívios, para além de promover 
encontros em torno das questões 
académicas relevantes e de acompanhar 
os estudantes no esclarecimento de 
dúvidas relativas à sua vida académica.

Através da AE, podes integrar equipas 
desportivas apoiadas pelo Desporto 
da ULisboa – desporto@sas.ul.pt – e 
acompanhar as atividades artísticas e 
culturais dinamizadas por grupos de 
estudantes da FP e da ULisboa.

Faz-te sócio da AE para poderes usufruir 
de diversos serviços e descontos 

exclusivos para te ajudar na tua 
caminhada académica.
• Reprogra�a dos Estudantes, onde 

poderás fotocopiar documentação de 
apoio às unidades curriculares;

• Cacifos;
• Descontos em atividades académicas, 

formativas e com entidades externas 
como centros de formações, ginásios 
e clínicas e atividades lúdicas como 
escape rooms.
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ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES

O Gabinete de Mobilidade da Faculdade 
de Psicologia tem como objetivos 
estratégicos promover a visibilidade 
internacional da instituição através do 
intercâmbio de estudantes, investigadores 
e docentes nacionais e estrangeiros 
de forma a consolidar e ampliar o 
prestígio da FPUL enquanto instituição 
de referência na área da psicologia no 
panorama internacional.

Estudantes Outgoing
 erasmus.n@psicologia.ulisboa.pt

Estudantes Incoming
 erasmus.i@psicologia.ulisboa.pt

Estágios
 erasmuse@psicologia.ulisboa.pt

GABINETE DE
MOBILIDADE



870
Licenciados

778
Mestres

139
Doutorados

Estudantes diplomados
2009 — 2017

151º — 200º
Posição no Ranking de Shanghai, 
o�cialmente conhecido como 
o “Academic Ranking of World 
Universities (AWUR)"

Fonte: Dados do IEFP e inquérito RAIDES e DGEEC 

91,7%
Empregabilidade

Factos e Números

870
Bachelor

778
Master

139
Doctor

Graduated students
2009 — 2017

Source: IEFP data and RAIDES and DGEEC survey

151
th

 — 200
th

Position in the Shanghai Ranking, 
o�cially known as the "Academic 
Ranking of World Universities 
(AWUR)"

91,7%
Employability

Facts and Numbers


