
 

 

GUIA DE MATRÍCULA 2020-21 
 

 
 

 
 

Bem-vindo ao Guia de Matrícula!  

 

Antes de iniciares a tua matrícula, lê cuidadosamente 

este documento. 

 

Segue atentamente todos os passos para garantires o 

sucesso da tua inscrição. 
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1. Como fazer a matrícula (passo a passo). 
 

A matrícula é realizada exclusivamente através da plataforma académica Fénix. Os 

dados para registo na conta edu@ulisboa, que permite o acesso ao Fénix, serão 

remetidos pela Universidade de Lisboa via sms para o número de telemóvel 

registado no processo de candidatura ao ensino superior. A sms será remetida 

apenas a partir das 09h00 do dia 30 de outubro.  

Caso não recebas os teus dados para registo até às 14h00 do dia 30 de outubro, 

deverás contactar o nosso Departamento de Informática para o seguinte endereço 
de email: contacampus@fd.ulisboa.pt.  

As matrículas da 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irão 

decorrer entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, no horário infra indicado: 

 Dia 30 de outubro | das 14:00h às 17:00h 

 Dias 2 e 3 de novembro | das 09:00h às 17:00h 

 

As Etapas 

Etapa Descrição 

1 

Registo na conta "edu@ulisboa.pt" 

Consulta a sms enviada pela Universidade de Lisboa para realizares 
o teu registo. 

Manual Registo Conta edu@ulisboa.pt| Clica aqui 

2 

Depois de teres criado o registo já podes aceder à Plataforma 
Académica Fénix para efetuares a tua matrícula. 

Manual Matrículas Online| Clica aqui 

 

 

 

 

https://fenix.fd.ulisboa.pt/
https://fenix.fd.ulisboa.pt/
mailto:contacampus@fd.ulisboa.pt
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/09/manual_conta_edu_ulisboa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ehsM2010dEk&feature=youtu.be
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Outros serviços de apoio via Plataforma ZOOM 

Departamento de Informática   
Hora Qui Sex Seg 

9:00h - 13:00h 
  

ID ZOOM:  
214 048 9278 

ID ZOOM:  
568 540 4347 

14:00h-17:00h 
ID ZOOM:  

214 048 9278 
ID ZOOM:  

568 540 4347 
ID ZOOM:  

214 048 9278 

    
Divisão Académica (Secretaria)   

Hora Sex Seg Ter 

9:00h - 13:00h 
  

ID ZOOM: 
3614555425 

ID ZOOM: 
3614555425 

14:00h-17:00h 
ID ZOOM: 

8972155450 
ID ZOOM: 

8972155450 
ID ZOOM: 

8972155450 

    Nota: não é necessária senha de entrada. 

 

 

2. Cartão de Estudante 
 

O Cartão de Estudante é essencial para o teu dia-a-dia dentro da tua Instituição de 

Ensino Superior e permite-te gerir a tua vida a nível financeiro e/ou académico.  

Para solicitares o teu cartão online terás de ter a Chave Móvel Digital 

Mais informações | Clica aqui 

Website de atendimento virtual da CGD | Clica aqui 

 

3. Regras de funcionamento da atividade letiva  
 

As exigências sanitárias de prevenção à pandemia COVID-19, estabelecidas pela 

Direção-Geral de Saúde, impuseram um novo modelo de funcionamento para o ano 

letivo 2020-21.  

Consulta aqui o Despacho n.º 103/2020 para conheceres em detalhe as normas e 

orientações relativas ao funcionamento da atividade letiva e não letiva no 1.º 

semestre de 2020-21.  

Resumo:  

As aulas teóricas do 1.º ano curricular têm lecionação presencial a metade da 
turma, alternadamente em cada semana, com transmissão da aula através da 
Plataforma ZOOM.  
 

http://www.fd.ulisboa.pt/chave-movel-digital-para-cartao-estudante/
https://caixaonboarding.cgd.pt/
http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/09/103.2020_funcionamento-atividade-letiva-20202021.pdf
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Quadro 1 – Organização das Aulas Presenciais por Nome de Aluno(a) 

Semanas > Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

alunos(as) cujo primeiro 
nome comece pelas letras: 

A a J K a Z A a J K a Z 

Nota: as aulas teóricas têm início a 6 de outubro 

As aulas práticas funcionam integralmente em regime presencial  

 

4. Informações Úteis:  
 

 Licenciatura em Direito | Clica aqui 

 Divisão Académica (secretaria) 

HORÁRIO 

Atendimento presencial: 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 11h às 16h 

Atendimento Online Através da Plataforma ZOOM: 3.ª e 5.ª feira das 13h às 18h30 

 Licenciatura: ID ZOOM – 686 134 5016 

Atendimento online, via chat Facebook:   Dias úteis das 10h às 13h 

Atendimento telefónico: 2.ª, 4.ª e 6.ª feira das 10h às 12h 

 

 Manuais de utilização do Portal Fénix | Clica aqui 

 

http://www.fd.ulisboa.pt/cursos/licenciatura/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/DivisaoAcademicaFDUL/
http://www.fd.ulisboa.pt/suporte-fenix/#1508772527545-34b342e1-4689

