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De modo a realizar a sua inscrição, deverá ativar a sua conta Campus@ULisboa, 

seguindo os passos na mensagem de sms ou e-mail que irá receber para o efeito.

para ativar a conta aceda ao endereço abaixo e siga as instruções

https://utilizadores.campus.ulisboa.pt/

pode também consultar a informação disponível em

http://www.belasartes.ulisboa.pt/alunos/inscricoes-nas-disciplinas-e-

turmas/novos-alunos/



| acesso FenixEdu
. autenticação

Efetue a autenticação 
FenixEdu com o seu nome 
de utilizador e password

Campus@ULisboa

https://fenix.belasartes.ulisboa.pt/
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| inscrição exemplo
. formulário de matrícula/inscrição
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1. ao inscrever-se pela primeira 
vez no curso, irá ser-lhe 
solicitado o prenchimento de um 
formulário de matricula e 
inscrição. Para iniciar deverá 
selecionar a opção “Começar”.
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. formulário de matrícula/inscrição

1
1. no âmbito deste formulário, irá 
ser-lhe solicitado o preenchimento 
de alguns separadores para recolha 
de informação e dados pessoais, 
designadamente: 

contactos;
situação profissional;
nível de escolaridade e situação 
profissional dos pais.
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A ULisboa disponibiliza estruturas de 
apoio aos Estudantes com 
Necessidades Educativas Especiais de 
forma a favorecer a sua integração no 
meio universitário, promover o seu 
sucesso escolar e potenciar a sua 
participação na vida académica.

|Atenção| terminado o processo de Matrícula, pode consultar mais informação em 
http://www.ulisboa.pt/home-page/estudar/necessidades-educativas-especiais/
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. inscrição em disciplinas e turnos

1

Após conclusão do preenchimento do 
formulário de matricula/inscrição, irá iniciar o 
processo de inscrição nas unidades curriculares 
(disciplinas) e turnos (turma com horário).

1. Para dar inicio ao processo deve clicar em 
“Continuar";
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. inscrição em disciplinas e turnos

1

1. dentro da seleção das 
disciplinas, deverá colocar o visto 
nas disciplinas a que se pretende 
inscrever. Para retirar a disciplina, 
basta remover a seleção da mesma;
2. após ter terminado a seleção 
das disciplinas deve clicar em 
“Guardar” e a seguir em 
“Continuar” para passar à escolha 
do turno (horário de cada 
disciplina)

2

|Atenção| O Fenix mostra a listagem das disciplinas (e grupos de opção) 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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|Atenção| Nunca se esqueça de “Guardar” a seleção das disciplinas antes de avançar



| inscrição exemplo
. inscrição em disciplinas e turnos

1
Estas funcionalidades (inserir e 
retirar disciplinas) estarão 
disponíveis durante todo o período 
de inscrições, ...

1. … e durante todo este período 
pode efetuar alterações às suas 
inscrições, confirmando-as através 
da operação “Guardar”.
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. inscrição em disciplinas e turnos

1

De seguida é apresentada a lista de 
turnos disponíveis (representando a 
turma com o horário) para as várias 
unidades curriculares (disciplinas):

1. escolha o turno em que se 
pretende inscrever em cada unidade 
curricular, clicando em “Inscrever”.

… durante todo o período de 
inscrições pode igualmente efetuar 
alterações às suas escolhas de 
turnos.
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1

Enquanto vai selecionando os turnos 
que pretende, o horário ficará 
automaticamente preenchido.

1.  verifique o seu horário sempre 
que escolhe um turno/turma, para 
que não tenha sobreposições que 
impossibilitem frequentar aulas.
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O Cartão de Identificação Único da 
ULisboa funciona em toda a instituição 
e é emitido ao abrigo do protocolo 
Caixa IU da CGD e pode ou não 
assumir uma vertente bancária.

| inscrição exemplo
. cartão de aluno
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. cartão de aluno
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|Atenção| depois de solicitar a emissão do cartão através do Fenix, terá obrigatoriamente de se 
deslocar ao stand da Caixa Geral de Depósitos, na Faculdade de Belas-Artes, para concluir e validar 
o seu pedido de cartão de aluno. Deverá fazer-se acompanhar do seu documento de identificação.
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| inscrição exemplo
. conclusão da matrícula
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1. Depois de completado todo 
o processo de matricula e de
inscrição nas disciplinas e 
turnos, deve concluir os
mesmos, clicando em 
“Confirmar Matricula”.
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. pagamento de propinas

1

2

3

Após conclusão da matricula e inscrição, deverá obter 
as referências multibanco para pagamento das 
propinas e da taxa de matricula. 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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|Atenção| Após a finalização da inscrição nas unidades curriculares e 
turnos, deve proceder ao pagamento da 1ª prestação da propina e da 

taxa de matricula. 
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 suspensão da inscrição, bem 

como 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. Contudo, é necessário apresentar nos Serviços Académicos da 
Faculdade o respetivo comprovativo de pedido de bolsa (envie para 

academicos@belasartes.ulisboa.pt). Fica no entanto sujeito ao 
pagamento da taxa de matricula.
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