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[ PRESIDENTE ] 

 
Edital 

Regras para o processo de inscrição no ano letivo 2022/2023 

 

Considerando a necessidade de fixar as disposições específicas relativamente a matrículas e inscrições 

em unidades curriculares e turnos, bem como a forma de comprovação da titularidade do estatuto especial, 

tal como previsto nos artigos 22.º e 24.º do Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências 

dos Estudantes da Faculdade de Belas-Artes (RACCE), determino a aprovação das seguintes normas, a 

aplicarem-se ao processo de matricula e inscrição, no ano letivo 2022/2023, nas unidades curriculares e 

turnos nos ciclos de estudos conferentes de grau académico e nos cursos pós-graduados de 

aperfeiçoamento ou especialização, bem como à comprovação da titularidade de estatutos especiais.  

São ainda fixadas as datas em que devem ser praticados outros atos académicos, cujos prazos não se 

encontram determinados em regulamentação específica. 

 

 
PARTE I – DA INSCRIÇÃO 

 

§1.º 

Inscrição e prevalência na inscrição 

1 — O processo de inscrição envolve a escolha pelos estudantes das unidades curriculares a frequentar 

no respetivo semestre letivo, bem como a seleção de um turno à sua escolha de acordo com os critérios 

definidos para o efeito e dentro do limite máximo de vagas em cada turno. 

2 — O período de inscrições para os ciclos de estudos de Licenciatura contemplará um prazo específico 

e prévio, de modo a conferir prioridade na escolha de unidades curriculares e turnos aos estudantes que 

comprovem junto dos serviços da Divisão Académica a titularidade, para o ano ou semestre letivo a que 

respeita o processo de inscrição, de um dos seguintes estatutos especiais: 

a) Estudante com necessidades educativas especiais; 

b) Bombeiro dos corpos profissionais, mistos ou voluntários; 

c) Dirigente associativo estudantil; 

d) Dirigente associativo jovem; 

e) Estudante-atleta do Ensino Superior; 

f) Grávida estudante; 
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g) Mãe ou pai estudante com filhos até 3 anos de idade; 

h) Militar em regime de contrato ou de voluntariado nas Forças Armadas; 

i) Praticante desportivo de alto rendimento; 

j) Trabalhador-estudante. 

3 — Findo o prazo indicado no n.º anterior, será dada primazia aos estudantes inscritos nos anos 

curriculares mais adiantados dos respetivos cursos. 

4 — Face aos princípios acima enumerados, o processo de inscrições para o 1.º semestre do ano letivo 

2022/2023, para os estudantes que procedam à renovação de inscrição em ciclos de estudos de 

Licenciatura, decorrerá nos seguintes prazos: 

 

Ação Início Fim 

Estudantes titulares de um dos estatutos enumerado no n.º 

2, que tenham realizado a sua pré-comprovação até ao dia 

02 de setembro de 2022 

A partir das 10h00 de 05 

de setembro de 2022 

23h00 de 09 de 

setembro de 2022 

Estudantes que se inscrevam no 4.º e 3.º anos curriculares A partir das 10h00 de 06 

de setembro de 2022 

23h00 de 09 de 

setembro de 2022 

Estudantes que se inscrevam no 2.º ano curricular e 

repetentes do 1.º ano curricular 

A partir das 10h00 de 07 

de setembro de 2022 

23h00 de 09 de 

setembro de 2022 

 

5 — Para a seleção de unidades curriculares optativas em Área Científica Livre, as inscrições decorrerão 

em duas fases, de modo a conferir primazia aos estudantes inscritos na Licenciatura da mesma área 

científica da unidade curricular. 

6 — Face a este princípio, do início do período de inscrições até às 23h00 do dia 07 de setembro de 

2022, na seleção de optativas livres, quando os estudantes se encontrem a frequentar Percurso Sem Minor, 

apenas poderão escolher unidades optativas livres disponibilizadas pela sua própria área científica. 

7 — A partir das 10h00 do dia 08 de setembro de 2022, e até final do período de inscrições (09 de 

setembro), a seleção de optativas livres, quando os estudantes se encontrem a frequentar Percurso Sem 

Minor, passa a ser inteiramente aberta, sendo disponibilizadas as vagas eventualmente não ocupadas na 

fase anterior. De modo a conferir nesta segunda fase de inscrições a mesma tipologia de acesso ao processo 

de inscrições que o estabelecido na fase anterior, é fixada a seguinte ordem de acesso à inscrição no dia 

08 e 09 de setembro: 

a) a partir das 10h00 de 08 de setembro de 2022: estudantes titulares de um dos estatutos enumerado 

no n.º 2; 

b) a partir das 14h00 de 08 de setembro de 2022: estudantes que se inscrevam no 4.º e 3.º anos 

curriculares; 

c) a partir das 10h00 de 09 de setembro de 2022: estudantes que se inscrevam no 2.º ano curricular e 

repetentes do 1.º ano curricular. 

8 — Para a promoção de eventuais alterações ao processo de inscrições, os estudantes em ciclo de 

estudos de Licenciatura dispõem igualmente dos seguintes prazos: 
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Ação Início Fim 

Estudantes que se inscrevam no 4.º, 3.º ou 2.º anos 

curriculares e repetentes do 1.º ano curricular 

A partir das 10h00 de 19 

de setembro de 2022 

23h00 de 23 de 

setembro de 2022 

 

9 — O processo de inscrições para o 1.º e 2.º semestres do ano letivo 2022/2023, para os estudantes 

que procedam à renovação de inscrição em ciclos de estudos de Mestrado e Doutoramento ou em cursos 

Pós-graduados de Aperfeiçoamento ou Especialização, decorrerá nos seguintes prazos: 

 

Ação Início Fim 

Estudantes que se inscrevam no 3.º ou 2.º anos curriculares 

e repetentes do 1.º ano curricular 

A partir das 10h00 de 5 de 

setembro de 2022 

23h00 de 23 de 

setembro de 2022 

 

10 — Para os estudantes que ingressem no ano letivo 2022/2023 através do Concurso Nacional 

de Acesso, o processo de matrícula e inscrição decorrerá nas datas estabelecidas em despacho do Diretor-

Geral do Ensino Superior. 

11 — Para a promoção de eventuais alterações ao processo de inscrições, para os estudantes de 1.º ano 

curricular em ciclo de estudos de Licenciatura dispõem igualmente dos seguintes prazos: 

 

Ação Início Fim 

Estudantes inscritos no 1.º ano curricular A partir das 10h00 de 19 

de setembro de 2022 

23h00 de 23 de 

setembro de 2022 

 

12 — O processo de matrícula e inscrição para os estudantes que ingressem no ano letivo 2022/2023 

através de concursos especiais de acesso ou mudança de par instituição/curso decorrerá nas datas 

estabelecidas pelo meu Despacho 6/2022. 

13 — O processo de renovação de inscrição para o 2.º semestre do ano letivo 2022/2023, para os 

estudantes que procedam à renovação de inscrição em ciclos de estudos de Licenciatura, decorrerá nos 

mesmos moldes e termos estabelecidos no presente ponto, com os prazos específicos a serem 

posteriormente alvo de divulgação no sítio da Faculdade de Belas-Artes na internet. 

 

§2.º 

Restrições da inscrição 

1 — Em cada semestre letivo, os estudantes não podem inscrever-se a unidades curriculares que 

perfaçam mais de 42 ECTS. 

2 — Não é permitida a inscrição e frequência de unidades curriculares de anos curriculares adiantados 

àquele que o estudante se encontra regulamentarmente inscrito. 

3 — A inscrição em unidades curriculares optativas está condicionada ao número de vagas disponíveis 

para as mesmas. 

4 — Nenhum estudante pode, a qualquer título, frequentar ou ser avaliado em unidades curriculares de 

um ciclo de estudos ministrado na Faculdade, sem se encontrar regulamentarmente matriculado e inscrito. 
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5 — Os estudantes que ingressem pela primeira vez num ciclo de estudos devem inscrever-se em todas 

as unidades curriculares do primeiro ano do plano de estudos respetivo, exceto naquelas em que hajam 

obtido creditação, sem prejuízo da possibilidade de candidatura à inscrição em regime de tempo parcial. 

6 — O estudante tem de se inscrever provisoriamente em qualquer unidade curricular, mesmo que 

esteja em processo de pedido de creditação da mesma ou que esse processo esteja ainda pendente, a 

aguardar parecer da Comissão de Creditação da Faculdade de Belas-Artes. 

 

 

PARTE II – DOS ESTATUTOS ESPECIAIS 

 

§3.º 

Regime de comprovação 

1 — Para efeitos de conhecimento, aplicação e concretização dos estatutos especiais existentes bem 

como previstos no Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Estudantes da 

Faculdade de Belas-Artes (RACCE), é promovida a divulgação, através do sítio da Faculdade de Belas-Artes 

na internet, das normas para a concessão dos respetivos estatutos, das regalias a eles associados, bem 

como a documentação exigida para a comprovação dos mesmos. 

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do presente ponto, o pedido e renovação dos estatutos especiais 

para a frequência do ano letivo 2022/2023 deve ser efetuado junto da Divisão Académica através da 

plataforma FenixEdu, no ato da inscrição, ou nos seguintes termos: 

a) Até ao último dia útil de novembro de 2022, sendo o estatuto válido para todo o ano letivo; 

b) Até ao último dia útil de abril de 2023, sendo o estatuto válido somente para a frequência do 2.º 

semestre do presente ano letivo. 

3 — Os estudantes que pretendam realizar a sua inscrição no 1.º semestre, no prazo específico e prévio 

para estudantes com estatutos especiais elegíveis, deverão realizar a pré-comprovação do seu estatuto de 

22 de agosto a 02 de setembro de 2022, igualmente através da plataforma FenixEdu. 

4 — Após o seu deferimento, o estatuto é válido até final do respetivo período letivo, 

independentemente da perda superveniente dos requisitos que deram lugar à concessão do mesmo. 

5 — Os estudantes com necessidades educativas especiais permanentes, apenas devem fazer prova 

uma vez do seu estatuto, sendo este válido até final da frequência do respetivo ciclo de estudos. 

 

 

PARTE III – OUTROS PRAZOS 

 

§4.º 

Outros prazos académicos 

Considerando ainda a necessidade de regular as datas em que devem ser praticados outros atos 

académicos, cujos prazos não se encontram determinados em regulamentação específica, fixo os seguintes 

prazos relativamente ao ano letivo 2022/2023: 
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Ação Início Fim 

Candidatura ao acesso à realização de um Minor no âmbito 

da frequência de um ciclo de estudos de Licenciatura 
16 de agosto de 2022 26 de agosto de 2022 

Inscrição a melhoria de nota na Época Normal (unidades 

curriculares do 1.º semestre) 
- 31 de outubro de 2022 

Inscrição a melhoria de nota na Época Normal (unidades 

curriculares do 2.º semestre) 
- 28 de fevereiro de 2023 

Inscrição a melhoria de nota na Época de Recurso (unidades 

curriculares do 1.º e 2.º semestres) 
3 de julho de 2023 13 de julho de 2023 

Pedido de inscrição em regime geral a tempo parcial 
22 de agosto de 2022 

02 de setembro de 2022 

a) 

Pedido de anulação de inscrição em unidades curriculares 

avulsas do 1.º semestre 
19 de setembro de 2022 29 de outubro de 2022 

Pedido de anulação de inscrição em unidades curriculares 

avulsas do 2.º semestre 
13 de fevereiro de 2023 24 de março de 2023 

 

a) Caso o estudante tenha inicialmente realizado a sua inscrição em regime geral a tempo integral, é ainda admitida 

a instrução do pedido de passagem para o regime geral a tempo parcial, no prazo máximo de dez dias úteis após a 

realização da matrícula e inscrição. 

 

 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 10 de agosto de 2022. 

 

O Presidente, 

 

 

 

(Prof. Doutor Fernando António Baptista Pereira) 
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