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2. Aceder a Matrículas/Inscrições on-line 
Já dentro do ambiente da Secretaria Virtual, deverá seleccionar a opção Inscrições Online (clicando em Inscreva-se já!). De modo a iniciar a 
sua inscrição deverá ler e aceitar os termos e condições de utilização. Relembramos que o processo on-line representa somente uma pré-
inscrição, estando sujeita a validação por parte dos Serviços Académicos. 
Posteriormente, no separador Histórico do Aluno, deverá seleccionar o ano curricular e clicar em Continuar. Nota Importante: Para poder 
transitar para o 2º ano curricular, deverá obter aprovação a um mínimo de 42 ECTS no curso de especialização (1º ano do Mestrado). 
Nalguns cursos poderá ser necessário seleccionar a vertente, clicando para tal em Ramo:. A alteração de vertente está dependente de auto-
rização prévia da Coordenação do Mestrado, pelo que os alunos não poderão modificar on-line a vertente escolhida no ano lectivo anterior, 
sob pena da inscrição ser posteriormente anulada pelos Serviços.  

3. Selecionar as unidades curriculares  
Para selecionar as disciplinas a que se pretende inscrever deverá clicar no quadrado à esquerda da mesma, ficando esta com um visto  
Para selecionar as disciplinas optativas (caso estas existam no seu plano de estudos) deverá clicar na opção surgindo então uma 
nova caixa com as escolhas disponíveis. Na listagem de unidades curriculares apresentadas surgem somente aquelas às quais ainda 
não obteve aprovação. 
Nota Importante: Relembramos que não é permitida a frequência de disciplinas de anos curriculares adiantados. De igual modo, os alunos 
não podem inscrever-se a unidades curriculares que perfaçam mais de 42 ECTS. 
Depois de efetuar a selecção de todas as unidades curriculares clique em seguinte devendo depois confirmar a sua inscrição ou proceder a 
alguma modificação. 

É fundamental para todo o processo de inscrição on-line que tenha os seus contactos actualizados (especialmente o e-mail). Por favor proceda previa-
mente à actualização dos seus contactos na Secretaria Virtual em Minha Informação > Dados Pessoais. 
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1. Aceder à Secretaria Virtual 

Como efetuar o registo para aceder à Secretaria Virtual? 
De modo a aceder à Secretaria Virtual, deverá inicialmente efetuar o registo na plataforma Campus@UL, através da informação que recebeu 
no endereço de correio electrónico que indicou presencialmente nos Serviços Académicos. Após a conclusão com sucesso do processo de 
ativação da sua conta já poderá utilizar a Secretaria Virtual.  
 
Como aceder à Secretaria Virtual? 
Para aceder à Secretaria Virtual, entre no site da Faculdade de Belas-Artes (www.belasartes.ulisboa.pt) e na barra de 
cabeçalho do site, no canto superior direito, clique em   
 
Posteriormente, no menu de entrada da Secretaria Virtual, introduza o seu Username e Password (figura à direita). 
 
Perdi a minha senha de acesso. Como fazer? 
Para recuperar a sua password para acesso à Secretaria Virtual efetue os seguintes passos. 
1. Aceder ao site http://utilizadores.campus.ulisboa.pt/, e clicar em Autenticar, no canto superior direito. 
2. Posteriormente deverá selecionar a opção recuperar acesso e inserir o seu username ou o seu endereço de e-mail. 
3. Irá receber no seu endereço de e-mail as instruções para selecionar uma nova senha de acesso.   
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4. Selecionar as turmas  
Selecionadas as disciplinas deverá  clicar no lápis para posteriormente escolher a turma pretendida para a disciplina em questão. Para 
selecionar a turma clique sobre o nome da turma (TA: turma A; TB: turma B; TDC: turma de Design de Comunicação...).  
Depois de efetuar a selecção em todas as unidades curriculares clique em seguinte para finalizar o seu processo de inscrição. 

Muito Importante: Caso já não existam vagas na disciplina ou na turma que pretende seleccionar, surgirá o seguinte aviso 
indicando vagas indisponíveis. Nessa situação deverá retirar a seleção da disciplina ou turma para poder concluir a inscrição. 

Muito Importante: O processo de inscrição on-line consiste unicamente numa pré-inscrição, sendo que as escolhas que realizar 
serão posteriormente alvo de confirmação pelo sistema. O procedimento apenas terá carácter vinculativo e definitivo com a receção 
de um e-mail de confirmação dos Serviços Académicos e com a indicação de Definitiva no estado da matrícula. Caso os Serviços 
Académicos detetem alguma anomalia ou incorreção no processo de pré-inscrição poderão proceder à retificação ou não-aceitação 

do mesmo. Caso não receba nenhum e-mail dos Serviços até 24 horas após ter concluído o seu processo de pré-inscrição, por favor contacte 
os mesmos (academicos@fba.ul.pt | 21 325 21 00) a fim de se inteirar sobre o estado do procedimento. 

5. Aceitação da pré-inscrição pelos Serviços  
Após terminar o processo, a sua pré-inscrição terá de ser objecto de aceitação por parte dos Serviços. Esta aceitação poderá ocorrer de duas 
formas: 
a) Imediatamente após o término do seu processo de inscrição, sendo que nessa situação surgirá automaticamente indicado a sua matrícula 
ficou no estado Definitiva. Não obstante, receberá um e-mail confirmando a validação da inscrição.  
b) Caso após a conclusão do seu processo de inscrição surja a sua matrícula ficou no estado Pré-Inscrição, deverá aguardar alguns minu-
tos pela receção de um e-mail confirmativo da aceitação ou recusa da inscrição (e quais os problemas a corrigir). Nestas situações, a última 
validação ocorrerá às 16h30 de cada dia útil, sendo que, caso conclua a sua pré-inscrição após esta hora, a sua aceitação só ocorrerá a par-
tir das 9h30 do dia útil seguinte. 
 
Posteriormente, guarde no seu computador o PDF com o comprovativo da inscrição (não é necessário pedir outro junto da Secretaria), que 
poderá obter automaticamente após o término da pré-inscrição ou clicando em Inscrições Online. 
 
Como saber se a minha pré-inscrição foi aceite? 
Aquando da aceitação da sua pré-inscrição ser-lhe-á remetido um e-mail informativo. De igual modo, saberá automaticamente quando surgir 
a indicação Definitiva no seu estado da matrícula, visível debaixo da opção Inscrições Online. Poderá ainda, ao clicar na opção Notas verifi-
car se já encontra inscrito às disciplinas pretendidas. 
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10h00 > 12h00 | 14h00 > 16h00  
e-mail.  academicos@fba.ul.pt 
tel.  21 325 21 00 

6. Pagamento das propinas e validação da inscrição  
O seu processo de inscrição só se tornará válido após o pagamento da 1ª prestação da propina e da taxa de inscrição. Este pagamento terá 
obrigatoriamente de ser efetuado no ato da inscrição, sob pena de os Serviços procederem à imediata anulação da sua inscrição, com a con-
sequente impossibilidade de frequência das atividades curriculares. Poderá comodamente efetuar o pagamento das propinas e da taxa de 
inscrição através das referências multibanco disponibilizadas na sua Secretaria Virtual, debaixo da opção Consulta Referências MB. 
No caso dos alunos bolseiros dos SASUL e dos estudantes que requereram e aguardam a atribuição de bolsa de estudos, será obrigatório o 
pagamento da taxa de inscrição.  
 
Sou bolseiro ou vou pedir bolsa de estudos. Como fazer? 
Nestas situações deverá obrigatoriamente entregar o respetivo comprovativo nos Serviços Académicos após a realização da inscrição, sob 
pena de anulação da mesma. 
 
 


