Ano Letivo de 2020/2021

MANUAL DE APOIO À SUBMISSÃO DE PEDIDOS DE ATOS CURRICULARES ON-LINE

A solicitação de atos curriculares é efetuada exclusivamente on-line na plataforma Fénix, de acordo com
as instruções que se seguem.

1 – Entre na sua área Aluno do Fénix e selecione a opção Serviços Académicos / Os meus pedidos / Novo
Pedido Académico.

2 – Selecione o Tipo de Documento (ato curricular) pretendido e clique em Submeter.
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Os Tipos de Documentos disponíveis são:
a) Documentos obtidos sem custos associados
i. Comprovativo de Inscrição – Comprova a sua inscrição no ano letivo que se encontra a decorrer,
identificando o curso, bem como o respetivo ano e unidades curriculares.
ii. Comprovativo de Inscrição (Isoladas) – Comprova a sua inscrição em unidades curriculares
isoladas no ano letivo que se encontra a decorrer.
b) Documentos obtidos com custos associados
Para verificar do custo de aquisição destes documentos deverá consultar a Tabela de
Emolumentos da FMH.
i. Carta de Curso – Documento emitido pela Reitoria da Universidade de Lisboa que certifica a
obtenção de um grau académico.
Nota: É, geralmente, requerido para efeitos de apresentação de pedido de reconhecimento de grau/curso
num país estrangeiro.

ii. Certidão de Aproveitamento – Certifica a frequência de unidade(es) curricular(es), identificando
a(s) classificação(ões) obtida(s) e o correspondente número de ECTS.
iii. Certidão de Conclusão - Certifica a conclusão de curso ou a obtenção de grau, identificando a
média final obtida.
Nota: Não identifica as unidades curriculares realizadas.

iv. Certidão da Parte Escolar de Mestrado – Certifica a conclusão de curso de especialização
conducente à obtenção do grau de mestre, indicando a média final obtida.
Nota: Não identifica as unidades curriculares realizadas.

v. Certidão de Registo - Documento emitido pela Reitoria da Universidade de Lisboa que certifica
a conclusão de curso ou a obtenção de grau, identificando a média final obtida.
Nota 1: Não identifica as unidades curriculares realizadas.
Nota 2: Para requerer a Certidão de Conclusão é obrigatória a apresentação deste documento.

vi. Declaração – Declaração emitida para os fins a indicar pelo estudante (enviando e-mail para
servicosacademicos@fmh.ulisboa.pt) sendo por norma para efeito de pedido de renovação de
visto, da indicação de aprovação nas modalidades das unidades curriculares de DAFD, etc.)
Serviços Académicos (DGAA)
29-12-2020

2

NOTA IMPORTANTE:
Ao criar o pedido académico tem a possibilidade de selecionar a opção Urgente - Sim. Neste caso, o ato
requerido poderá ser concluído e entregue, em princípio, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis mediante
o pagamento de uma Taxa de Urgência de valor igual ao do emolumento devido pelo ato curricular
solicitado, conforme previsto na Tabela de Emolumentos da FMH.

3 – Após Submeter o pedido, receberá o seguinte alerta: Para avançar com este pedido necessita de fazer
o pagamento usando os detalhes em baixo.

4 – Os dados para pagamento do emolumento correspondente ao pedido efetuado constam da sua
conta-corrente, estando disponíveis em Consultar / Visualizar Conta / Referências para Pagamento.
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5 – Depois de efetuado o pagamento, o seu pedido transita do separador Pedidos Novos para o separador
Pedidos por Concluir e encontra-se em condições de ser tratado pelos Serviços Académicos.

6 – Os Serviços Académicos emitirão o documento que solicitou no formato digital, isto é, com assinatura
digital qualificada, após o que irá receber um email do Fénix informando que o ato curricular se encontra
disponível para entrega. Nesta fase, o seu pedido transita do separador Pedidos por Concluir para o
separador Pedidos por Entregar.
Nota: O e-mail ser-lhe-á enviado para o endereço eletrónico que identificou no Fénix como Principal.

7 – O seu pedido transita para o estado Concluído após o envio do respetivo documento pelos Serviços
Académicos para o endereço eletrónico que identificou no Fénix como Principal.
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