
 

 

DESPACHO N.º 12/2020 – FP 

Assunto: Matrículas/Inscrições no ano letivo de 2020/2021 

      - Mestrado Integrado em Psicologia 

 

Ao abrigo do disposto no nº 2 do art.º 33º dos Estatutos da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa, publicados no Diário da República. 2ª Série, nº 246, de 19 de dezembro de 2013, em anexo 

ao Despacho nº 16489/2013 do Reitor da Universidade de Lisboa, fixo os seguintes prazos para as 

matrículas/inscrições no Mestrado Integrado em Psicologia, no ano letivo de 2020/2021:  

 

1) Estudantes com prioridade especial (trabalhadores-estudantes, dirigentes associativos e atletas 
de alta competição, alunos com Necessidades Educativas Especiais, alunos que irão em Erasmus no 
1º e/ou 2º semestre 2020/2021) 

- Inscrição online* - das 14,00 horas do dia 25 de agosto às 23,59 horas do dia 30 de agosto 
de 2020. 

*Notas:  

- Só podem efetuar a inscrição online os estudantes que tenham requerido, até 10 de agosto, o 
estatuto de trabalhador-estudante para o ano letivo de 2020/2021. 

- Os estudantes que irão em mobilidade terão prioridade apenas para o semestre em que estarão 
em Erasmus.  A inscrição para o semestre em que estão em Erasmus terá de ser feita nos Serviços 
Académicos, presencialmente, mediante agendamento prévio, através do endereço de correio 
eletrónico: sacademicosfp@psicologia.ulisboa.pt  Posteriormente terão de efetuar a sua inscrição 
para o outro semestre nas datas indicadas em 2).  

- No caso de estes estudantes não efetuarem a inscrição neste período perdem a prioridade, 
devendo proceder à sua inscrição no prazo previsto no ponto 2), para a generalidade dos 
estudantes. 

 

2) Restantes estudantes 

- Inscrição online, nos seguintes prazos: 
 

 2.º ano: das 14,00 horas do dia 01 de setembro até às 23,59 horas do dia 10 de setembro; 

 3.º ano: das 14,00 horas do dia 02 de setembro até às 23,59 horas do dia 10 de setembro; 

 4.º e 5.º anos: das 14,00 horas do dia 03 de setembro até às 23,59 do dia 10 de setembro; 

  1.º ano (repetentes): das 14,00 horas do dia 06 de outubro até às 23,59 horas do dia 09 

de outubro. 
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