Universidade de Lisboa

Divisão Académica

Instruções para as Inscrições
Ano Letivo 2014/2015
Anualmente a Faculdade de Arquitetura é obrigada a proceder à recolha de dados estatísticos
sobre o total de alunos inscritos, por semestre, ano curricular, etc.. Nesse contexto a Instituição irá
realizar em Setembro as inscrições do 1º semestre e uma pré-inscrição no 2º semestre a todos os
alunos do ano letivo 2014/2015.
As Inscrições realizam-se em duas fases:
• 1ª Fase da Inscrição – Escolha das Unidades Curriculares (Obrigatórias) 1º / 2º semestre
e Unidades Curriculares (Opcionais) do 1º Semestre.
• 2ª Fase da Inscrição – Escolha das Turmas e inscrição nas Unidades Curriculares
(Opcionais) do 2º Semestre.
Todos os alunos deverão consultar as referências multibanco, a fim de procederem ao pagamento
das prestações e/ou outros pagamentos que tenha em divida. Atenção que os referidos
pagamentos devem ser feitos antes do início da época de inscrições (Mapa em anexo). Este
procedimento prende-se com a necessidade de termos a informação disponibilizada pela SIBS, em
tempo útil, para que seja ativada a conta de aluno.

1ª FASE DA INSCRIÇÃO
Decorreu entre o dia 01 e 17 de setembro de 2014.

2ª FASE DA INSCRIÇÃO
Todos os alunos devem fazer as inscrições do 2º Semestre da seguinte forma:
1. Os alunos devem, com antecedência, verificar as optativas disponíveis (limite de três).
2. Para efetivarem a escolha das Turmas e inscrição nas Unidades Curriculares (Opcionais)
do 2º Semestre, os alunos devem aceder ao site da FA, (www.fa.ulisboa.pt) no link http://netpa.fa.utl.pt/netpa/page:
• Os alunos deverão escolher a preferência, ou não, pela turma do 1º semestre, para as
unidades curriculares do 2º semestre. No dia 13 de fevereiro de 2015, correrá o
algoritmo de colocação nas turmas.
3. Após a inscrição deve imprimir ou solicitar um comprovativo da mesma na secretaria e
guardá-lo até ao final do semestre.

Instruções para as Inscrições no 2º Semestre

4. A 2ª Fase da inscrição decorrerá segundo o mapa abaixo:
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Inscrição
02 a 12 de fevereiro 2015:
1º ao 5º ano curricular:

•
•
•

Mestrado Integrado em Arquitetura- Espec. em Interiores;
Mestrado Integrado em Arquitetura;
Mestrado Integrado em Arquitetura- Espec. em Urbanismo.
1º ao 3º ano curricular: Licenciaturas;
1º e 2º ano curricular: Mestrados 2º Ciclo.
1º, 2º e 3º ano curricular: Doutoramentos.
(Escolha da turma:
• Por preferência pela turma do 1º semestre, para as unidades curriculares do 2º semestre;
• Colocação por algoritmo, para quem muda de turma.
• Em caso de turma única o algoritmo não é aplicável)

•
13 de fevereiro 2015:
• Algoritmo de colocação nas turmas do 2º Semestre (U.C.s do próprio ano).

(O resultado da colocação por algoritmo será disponibilizado através do NetPA, no histórico de cada aluno.
Em caso de turma única o algoritmo não é aplicável).

16 a 20 de fevereiro 2015:
•

Escolha das turmas das unidades curriculares adiantadas/ atrasadas.

23 de fevereiro a 6 de março 2015:
• Escolha das unidades curriculares optativas (limite de U.C.s optativas do plano de estudos + 1)
(Em caso de ser necessário um maior número de optativas deverá solicitar por escrito ao Presidente da FA.)
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Instruções para as Inscrições no 2º Semestre

Observações:
O incumprimento das regras de inscrição por parte do aluno implica que, a sua inscrição só poderá
ser posteriormente concretizada, presencialmente, na Secretaria, mediante autorização do
Presidente da FA e pagamento de multa por inscrição fora de prazo.
Informações acerca do valor da propina estará disponível no Link:
(http://dacademica.fa.ulisboa.pt/index.php/regulamentos/fa). Todos os alunos deverão consultálo.
O atendimento nas Secretarias é efetuado de acordo com o sistema de senhas e segundo o
horário de inscrições:
•

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Feira - 9.30-12.30 e 13.30-16.30;

(Em período de pausa letiva as secretarias não efetuam atendimento pós-laboral).

Faculdade de Arquitetura, 21 de janeiro de 2015.
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