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| acesso FenixEdu
. autenticação

Efetue a autenticação 
FenixEdu com o seu 
nome de utilizador e 

password
Campus/Edu@ULisboa

https://fenix.belasartes.ulisboa.pt/
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| inscrição exemplo
. acesso à inscrição

1

2

3

Para proceder à inscrição nas unidades 
curriculares (disciplinas) e turnos, deve:

1. no menu de topo, selecione a opção 
"Aluno";

2. no menu lateral, expanda a opção 
"Inscrever";

3. escolha a sub-opção “Processos de 
Inscrição" para se inscrever nas unidades 
curriculares que pretende efetuar.
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| inscrição exemplo
. início do processo

1

1. no menu de topo dos 
Processos de  Inscrição, 
deverá selecionar a opção 
“Iniciar Processo”.
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| inscrição exemplo
. informação complementar

1

1. no menu referente a 
“Outro Informação Pessoal 
Complementar”, deverá 
preencher a informação 
solicitada, relativamente ao 
ano letivo em causa. Deverá 
“Guardar” e “Avançar” para 
o menu seguinte.
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| inscrição exemplo
. inscrição em disciplinas obrigatórias

1 1. dentro da seleção das 
disciplinas, deverá clicar 
em “+Inscrever” nas 
disciplinas a que se 
pretende inscrever. Para 
retirar a disciplina, basta 
remover a seleção da 
mesma.

|Atenção| O Fenix mostra a listagem das disciplinas que ainda falta aprovar no semestre 
em causa, independentemente do ano (ou seja, mostra as disciplinas do ano e de anos 

adiantados). No entanto, apenas é possível a seleção das disciplinas do próprio ano e em 
atraso, de acordo com as regras de inscrição em vigor 

http://www.belasartes.ulisboa.pt/alunos/informacao-academica/
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| inscrição exemplo
. inscrição em disciplinas optativas

1

1. Para a seleção de 
unidades optativas, para 
escolher uma opção do 
Minor que frequenta (caso 
se aplique essa situação) 
ou uma opção livre 
oferecida pelo seu curso ou 
uma opção condicionada,
deverá clicar em 
“+Escolher Opção” e no 
menu seguinte selecionar 
a(s) disciplina(s) a que se 
pretende inscrever. 

|Atenção| O acesso à realização de um Minor implica a apresentação de candidatura para 
o efeito, nos termos fixados no site da Faculdade, e a sua prévia admissão ao mesmo. 

Assim, os alunos que não estejam integrados num Minor, apenas podem ativar a opção de 
Sem Seleção de Minor para o seu percurso optativo, surgindo em seguida os grupos 

opcionais para a escolha das disciplinas
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| inscrição exemplo
. inscrição em disciplinas optativas

2. Estando a realizar 
percurso sem minor, nas 
opções livres, caso 
pretenda selecionar uma 
unidade oferecida por 
outro curso, deverá clicar 
em “+Escolher Opção 
Livre” e no menu seguinte 
selecionar a disciplina a 
que se pretende inscrever 
acedendo ao curso onde 
esta é lecionada. 

|Atenção| O acesso à realização de um Minor implica a apresentação de candidatura para 
o efeito, nos termos fixados no site da Faculdade, e a sua prévia admissão ao mesmo. 

Assim, os alunos que não estejam integrados num Minor, apenas podem ativar a opção de 
Sem Seleção de Minor para o seu percurso optativo, surgindo em seguida os grupos 

opcionais para a escolha das disciplinas
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| inscrição exemplo
. inscrição em turnos

1. Após a inscrição na 
unidade curricular, é 
aberta uma janela 
especifica para a escolha 
do turno. Deve adicionar o 
turno pretendido, dentro 
dos que possuam vagas 
disponíveis. Não surgindo 
turno significa que as 
vagas estão completas.

2. Para concluir, deverá 
clicar em “Selecionar”.

|Atenção| É obrigatória a seleção de turno em todas as unidades curriculares. Sem a 
escolha do turno a inscrição na unidade não fica completa. Os alunos devem selecionar os 

turnos de acordo com um dos agrupamentos horários disponíveis no site da Faculdade.
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| inscrição exemplo
. inscrição em turnos

1. Após a inscrição em 
todas as unidades 
curriculares pretendidas e 
tendo selecionado turnos 
nas respetivas disciplinas, 
para poder concluir o 
processo deve clicar em 
“Avançar”.
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| inscrição exemplo
. pagamento de propinas

1

2

3

Após conclusão da inscrição, deverá obter as 
referências multibanco para pagamento das 
propinas e da taxa de inscrição. Para tal, deve:

1. no menu de topo, selecione a opção "Aluno";

2. no menu lateral, expanda a opção “Consultar";

3. escolha a sub-opção “Visualizar Conta”
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| inscrição exemplo
. pagamento de propinas

1

|Atenção| Após a finalização da inscrição nas unidades 
curriculares e turnos, deve proceder ao pagamento da 1ª 

prestação da propina e da taxa de inscrição. 
Estes pagamentos terão obrigatoriamente de ser efetuados no 

prazo máximo de 48 horas após a inscrição. O não pagamento, no 
prazo devido, da prestação da propina, implica a aplicação de 

juros de mora sob o montante em dívida. 

|Atenção| Caso tenha requerido bolsa de estudos junto dos 
Serviço de Ação Social apenas tem de proceder ao pagamento 

das propinas a partir do momento em que tenha conhecimento da 
decisão sobre o pedido de bolsa. Fica no entanto sujeito ao 

pagamento da taxa de inscrição.
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| inscrição exemplo
. verificação da inscrição

1

2

3

Caso pretenda confirmar se a inscrição ficou 
realizada corretamente, pode consultar o seu 
processo. Para tal, deve:

1. no menu de topo, selecione a opção "Aluno";

2. no menu lateral, expanda a opção “Consultar";

3. escolha a sub-opção “Currículo”
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| inscrição exemplo
. verificação da inscrição

1

1.  Dentro da área de Matriculas, selecionar a 
opção “Ver Plano Curricular”
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| inscrição exemplo
. verificação da inscrição

1

1.  Abaixo, em Visualizar, surgem todas as 
unidades curriculares com a situação de 
“Aprovado” ou “Aprovado/Inscrito”, conforme a 
opção do filtro selecionada.
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