
Manual do Aluno 

Pedidos de Fotocópia de Exame Escrito 

 

Para o aluno solicitar os pedidos de cópia (fotocópia) dos exames escritos tem de 

aceder ao portal NetP@ disponível em fd.academicos.ulisboa.pt e efetuar a sua 

autenticação com as credenciais da conta campus. 

 

 

 

Atenção: O pedido de cópia de prova não obriga ao pedido de 

revisão. 

O aluno dispõe de dois dias úteis para solicitar o pedido de cópia 

de prova. 

  



No Menu inicial, selecionar “Notas”: 

 

 

 

De seguida, selecionar “Revisão Notas”, disponível na coluna do lado direito da página: 

 

 

 

Selecionar apenas o ano letivo e clicar em “Submeter”. 

Irão aparecer as disciplinas disponíveis para fazer o pedido de prova.  

Caso já tenha terminado o prazo para fazer o pedido de prova, aparecerá a informação: 

 

  



Clicar em “Pedir prova” para que seja anexado pelos Serviços a cópia do teste: 

 

 

Depois de clicar em “Pedir Prova”, irá aparecer a seguinte informação: 

 

 

 

Clicar em “Pedir Cópia prova” para que seja anexado uma cópia do teste em formato PDF. 

O aluno pode, de seguida, proceder à impressão do documento anexado. 

A este pedido de cópia está associado o emolumento “Fotocópia de Teste Escrito”, no valor 

de € 2. 



Depois de pedida a cópia do teste, pode clicar em “Consultar” para aceder a toda a 

informação do pedido de prova: 

 

 

Ao clicar em “Consultar”, aparece a página: 

 

Repare que já está por pagar, nesta fase, os € 2 relativos ao pedido de cópia do teste. 

Depois de feito o pedido de cópia do teste, a mesma será associada ao pedido em formato 

PDF até ao final do dia útil seguinte. 

  



Logo que a cópia da prova esteja associada ao pedido, clicando em “Consultar” para obter 

informação detalhada: 

 

 

O aluno pode descarregar o documento PDF clicando em “Descarregar”: 

 

 

O aluno pode optar por pagar o emolumento associado ao pedido de cópia de prova 

através da Secretaria Virtual, em Tesouraria > Dívidas, ou presencialmente na Tesouraria. 


