PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA E INSCRIÇÃO ON-LINE
(Disponível a partir das 11h da manhã)

Os candidatos colocados na FDUNL deverão fazer a sua matrícula por via
electrónica entre os dias 7 e 11 de setembro, de acordo com os seguintes
passos:
Inicie o processo de matrícula online:
Clique em "Matrículas online – 1.ciclo". Ser-lhe-ão pedidas as suas credenciais.
Autentique-se usando: o seu n.º de documento de identificação
Ser-lhe-á pedido que preencha os seus dados de identificação para a faculdade, bem
como o inquérito RAIDES.
Proceda à inscrição nas disciplinas
De seguida deverá escolher as disciplinas a que pretende inscrever-se. Primeiro
consulte o regulamento do curso, os horários e o plano curricular. Tenha muita
atenção neste passo pois as escolhas não poderão posteriormente ser alteradas.
Se tiver dúvidas peça ajuda e esclarecimentos aos Serviços Académicos.
Inscrição normal (em todas as disciplinas do 1.º semestre - 1.º ano)
Se realiza uma inscrição normal, recomendamos-lhe que se inscreva em:
CÓD.

Disciplinas / Subjects

Subjects /
Disciplinas

SEM Ano Área ECTS Horas

LL104 Political Science *

Ciência Política

OP

1ºs

1º

CSH

4

3

LL107 Direito Constitucional

Constitutional
Law

OB

1ºs

1º

DPU

8

6

LL134 Microeconomia

Microeconomics OB

1ºs

1º

CE

6

4,5

OB

1ºs

1º

JG

8

6

OP

1ºs

1º

CSH

4

3

OB

1ºs

1º

CSH

6

4,5

LL135 O Direito e o Pensamento Jurídico
LL136 International Relations *
LL128 História do Direito

Law and Legal
Thought
Relações
Internacionais
History of Law

(English): Esta disciplina será lecionada em Inglês. This subject will be taught in
English.
OB – Obrigatória ; OP – Optativa

*A demonstração de competência adequada na língua inglesa constitui requisito
essencial para a frequência do 1.º Ciclo, consistindo pressuposto OBRIGATÓRIO da
5ª inscrição semestral. Recomendamos-lhe, por isso, que se inscreva o mais cedo
possível, a fim de verificar se possui conhecimentos (num exame de aptidão que se
realizará em data a designar).
Os alunos que possuam certificados de cursos de Inglês devem apresentá-los
no exame de aptidão.
Consulte os horários para o 1.º semestre e o plano curricular
O próximo passo é imprimir o comprovativo da matrícula bem como as referências
multibanco para efetuar o pagamento da propina e do seguro escolar. Não se esqueça
de guardá-lo pois precisará de o entregar nos Serviços Académicos aquando da
validação da matrícula até 11 de setembro.
Efetue o pagamento da 1.ª prestação da propina, custos administrativos e seguro
escolar
No final do processo de matrícula ser-lhe-ão apresentadas referências multibanco
para que possa efectuar o pagamento nas caixas ATM ou online. A validação da
matrícula é automática pela recepção da SIBS do pagamento da propina e restantes
emolumentos, através da referência multibanco.
No final destes procedimentos, já será aluno da Licenciatura em direito da FDUNL.
Tem até dia 11 de setembro para entregar nos Serviços Académicos os seguintes
documentos:
- Cópia do cartão de cidadão ou outro documento de identificação
- Cópia do cartão de contribuinte (caso não tenha cartão de cidadão);
- 1 foto tipo passe;
- Cópia do boletim de vacinas onde conste a vacina do tétano atualizada;
- Cópia do documento comprovativo da matrícula online e do pagamento das propinas
e emolumentos.
Os Serviços Académicos estão abertos das 10H00 às 13H00, de segunda a sexta até ao
dia 11/09/2015
Parabéns e seja Bem-Vindo(a)!

