
A  Divisão Académica 
(DA) 

Na Escola Secundária tinham a Secretaria; 

Na Faculdade têm a Divisão Académica  
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E o que tem a Divisão 

Académica a ver com os 

estudantes ?? 



A Divisão Académica na FCT 
Ocupa-se de todos os assuntos referentes à vida académica dos estudantes, desde o seu 
ingresso até à inserção na vida ativa.   Interage com: 
 

Candidatos 

Alunos 

Coordenadores de Curso 

Todos os docentes 

Conselho Pedagógico 

Conselho Científico 

Administração 

Direção 

Reitoria 

Direção-Geral do Ensino Superior 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

Empresas 

Universidades estrangeiras 
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A DA é constituída pelas seguintes 
Secções: 

Secção  
de Graduação 

Secção  
de Apoio ao 
Estudante 

Secção  
de Pós-Graduação 



• A DA é constituída pelas 
seguintPaSecçPAulaões: 
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Secção  
de Graduação 

(Trata das Licenciaturas e 
dos Mestrados Integrados) Paula Simão  

(Coordenadora) 

Carolina Rosa 
 

Isabel Martins 

Susana Pinto 



Mas o que há no portal da FCT que vos possa 
interessar? E onde ?? 

 
 

 Informação académica 
(http://www.fct.unl.pt/estudante): 
• Regulamentos 

• Despachos 

• Regimes 

• Estatutos especiais para os estudantes (legislação) 
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http://www.fct.unl.pt/estudante


Calendário, datas e prazos 
(http://www.fct.unl.pt/estudante/prazos): 

• Calendário escolar 

• Datas de publicação de horários, inscrição e sorteio dos 
turnos práticos 

• Prazos para Atos Académicos 

• Prazos (e forma) de inscrição e apresentação de 
Requerimentos referentes à Época Especial  

• Datas de pagamento e valores das propinas 
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 Acolhimento e Mobilidade 
(http://www.fct.unl.pt/estudante/acolhimento-
e-mobilidade): 
• Alojamento: 

– Na Residência Fraústo da Silva (normas, preçário, vagas) 

– Acesso ao portal de alojamento da FCT 
(http://alojamento.fct.unl.pt/) 

• Mobilidade Europeia – Programa Erasmus e Erasmus 
Mundus 

• Bolsas Luso-Brasileiras Santander – UNL 

• Preparativos de viagem (Travel Arrangements) 
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 Aconselhamento Vocacional e Psicológico 
(http://www.fct.unl.pt/estudante/gapa): 

• As dificuldades no estudo: 
– Exames: ansiedade, bom senso e regras do jogo 

– O adiamento do estudo 

– Saber estudar 

– Apoio aos alunos do 1º ano 
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 Integração na Vida Activa 
(http://www.fct.unl.pt/estudante/integracao-na-
vida-activa): 

• Estágios 

• Emprego  

• Plataforma FCT Emprego (http://emprego.fct.unl.pt/) 
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 Candidaturas 

(http://www.fct.unl.pt/candidato/como-
candidatar-me): 
• Acesso ao Ensino Superior 

• Outros regimes de acesso: 
– Transferências, Mudanças de Curso e Reingresso 

– Titulares de Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários 

– Acesso para Maiores de 23 anos 

• Mestrados 

• 4º ano dos Mestrados Integrados 
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Tudo isto está consultável no CLIP ! 
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o ATO ADMINISTRATIVO: 

• Pagamentos académicos (Propinas e Seguro Escolar) 
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 Consulta de: 

» Pagamentos feitos 

» Saldo 

» Referências Multibanco 
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• Requerimentos online: 
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 Escolha do modelo adequado (por assunto) da lista pendente 

 

 

 

 

 

 

 

» Submissão 
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» Consulta, em qualquer momento, do estado do pedido 

 

 

 

 

 

 

 

» ATENÇÃO ! A decisão é DISPONIBILIZADA neste link  

     (não é enviada por email) 
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o SITUAÇÃO ACADÉMICA: 
• Resumo (consulta das UC’s feitas, ECTS obtidos, média aritmética e 

média ponderada pelos ECTS) 

 

 

 

 

Divisão Académica 18 



 

• Progressão (reporta-se ao início de cada ano letivo): 
 Mostra quantas UC’s feitas em cada ano e quantos ECTS obtidos;  

 Verde: ano de ingresso ou quando o aluno transita de ano curricular; 

 Rosa: quando o aluno se mantém no mesmo ano curricular 
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o ANO LETIVO: 

• Resultados (de frequência, avaliação contínua e por 
época de exames) 

• Horário/semestre (logo que disponível) 

• Exames (datas marcadas para as UC’s em que o aluno 
está inscrito) 

• Unidades curriculares em que está inscrito em cada 
semestre 
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• Clicando no nome de cada UC, acede-se a toda a informação, 

nomeadamente: 
o Objetivos 
o Programa 
o Bibliografia 
o Responsabilidade (nome e email do docente) 
o Métodos de ensino 
o Métodos de avaliação 
o Calendário/horário (aulas, testes e exames) 
o Calendário/horário (atendimento docente, para esclarecimento de 

dúvidas) 
o Sumários das aulas 
o Avisos dos docentes 
o Resultados (pautas, estatística das aprovações) 
o Documentação de apoio (Problemas, Exames, Testes, Textos de apoio, 

etc.) 
o Mensagens (consulta de todas as mensagens enviadas ao longo do 

semestre pelos docentes da UC aos alunos) 
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o INFORMAÇÃO GERAL (POR ANO LETIVO): 

• Ingressos através do Concurso Nacional de Acesso 
(vagas e inscritos/curso/Fase) 

• Inscrições (dados estatísticos gerais) 

• Horários (pesquisa/qualquer curso da FCT/ano 
curricular) 
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o Reserva de espaços 

• Permite a reserva  (online) de  vários espaços da 
Biblioteca, apresentando a disponibilidade para a data 
e período pretendido:  
 Gabinete de trabalho em Grupo 

 Gabinete de Trabalho Individual 
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Requerimento online ou  

email para o Helpdesk (div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt)?? 

Quando se tratar de um “Pedido/Exposição” 
(que implica uma decisão após análise da 
situação) → Aconselha-se “requerimento 
online” 

Helpdesk → Aconselhável para as restantes 
situações (esclarecimento de dúvidas, pedido de documentos não sujeitos a 

pagamento, etc.) 
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mailto:div.a.g.helpdesk@fct.unl.pt


Sabiam que tinham tanta informação ao vosso 
dispor?  

 

 

Esperamos mesmo que tenha valido a pena este 
bocadinho !  

      
Muito obrigada. 

(Divisão Académica)  
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