Licenciaturas – Ano Letivo de 2018/2019

Entraste na NOVA FCSH?
Vais precisar de saber…
1. FCSH ID
2. Secretaria Virtual
3. Endereço de correio eletrónico
4. Conta FCSH-Google
5. Acesso à Internet no campus
6. Office 365
7. Bases de Dados de revistas e artigos científicos
8. Plataforma de e-learning Moodle
9. Salas de computadores
10. Impressão, fotocópia e digitalização
11.Bibliotecas da NOVA FCSH
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1. FCSH ID e Serviços a que permite aceder
A FCSH ID
A FCSH ID é uma identidade única, cujo nome de utilizador (ou login) é o teu nº de aluno
precedido de um “a” (por exemplo, a70123), e cuja palavra-passe é a que usas para aceder à
Secretaria Virtual e foi fornecida pelos serviços académicos.
Em algumas das aplicações, tal como indicado abaixo, é necessário incluir o domínio da FCSH no
nome de utilizador (por exemplo, a70123@campus.fcsh.unl.pt), enquanto noutras basta o 'a'
seguido do nº de aluno (ex: a70123).
As credenciais FCSH ID são necessárias para acesso aos seguintes serviços:
1. Email institucional – conta Gmail da NOVA FCSH; toda a comunicação dos órgãos e
serviços da Faculdade será feita para este email – incluir @campus.fcsh.unl.pt no nome
de utilizador
2. Intranet - informação de âmbito interno à NOVA FCSH
3. Conta FCSH-Google – conta Google dos estudantes da NOVA FCSH – incluir
@campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador
4. Wireless Eduroam - para acesso livre à Internet em residências e noutras
universidades – incluir @campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador
5. Office 365 - descarregar e usar gratuitamente o Microsoft Office em vários
dispositivos – incluir @campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador
6. Bases de dados de artigos científicos - para download de artigos científicos a partir de
casa
7. Plataforma Moodle - sistema de e-learning da NOVA FCSH
8. Impressão/fotocópia – utilização do parque de multifuncionais da NOVA FCSH
No dia útil seguinte à tua inscrição na NOVA FCSH, receberás um e-mail do Núcleo de
Informática, com a ativação da FCSH ID, e instruções detalhadas de utilização destes serviços.
Para esclarecimento de questões técnicas que surjam no acesso aos serviços de rede da FCSH
ID apresentados neste documento, contacta o Núcleo de Informática da Faculdade:
Núcleo de Informática (NI)
Tel.: 21 790 83 00 | Ext.: 1291
Correio eletrónico: informatica@fcsh.unl.pt
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A Intranet
O que é?
A intranet da NOVA FCSH é uma plataforma online, disponível via sítio de internet da Faculdade,
utilizada como meio de divulgação de informação académica e institucional. Deves consultar
esta plataforma com regularidade.
A intranet tem links para a Secretaria Virtual, assim como informação sobre os departamentos e
serviços da Faculdade.

Como posso aceder?
Para efetuar a autenticação deverás selecionar o botão da intranet, acessível via sítio de
Internet da NOVA FCSH (rodapé da homepage), e inserir os dados da tua FCSH ID.

NOTA: O acesso à intranet pelos novos alunos está disponível até 48 horas após a sua
inscrição na Faculdade.
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2. Secretaria Virtual
O que é?
A Secretaria Virtual é um portal que te permite consultar informações relativas ao teu percurso
escolar na Faculdade, notas, inscrições, horários, pedidos de requerimentos, entre outras
funcionalidades.
Como posso aceder?
Os dados de acesso são fornecidos pela Divisão Académica no ato da inscrição. A Secretaria
Virtual está disponível na Intranet da Faculdade, no menu Informação Académica, ou
diretamente no seguinte URL: http://sophia2.fcsh.unl.pt/secretariavirtual/.
Ao contrário dos outros serviços informáticos da FCSH ID, o Login da Secretaria Virtual não usa
o prefixo 'a', sendo apenas o teu nº de aluno.

Para acederes aos teus dados, preenche os campos em aberto com o login (n.º de aluno) e a
palavra-chave.
A Secretaria Virtual está otimizada para os browsers Internet Explorer ou Firefox, sendo
aconselhável a utilização de um deles, para um acesso integral à informação.
Contactos;
Divisão Académica / Núcleo de Licenciaturas (DA/NL)
Atendimento presencial: 2.ª, 3.ª, 4.ª e 6.ª feiras das 9h30 às 16h
5.ª feira das 9h30 às 18h30
Atendimento presencial em períodos de Férias Escolares – dias úteis:
Das 9h30 às 12h30
Das 13h30 às 16h00
Atendimento telefónico: Dias úteis das 14h30 às 16h30
Tel.: 21 790 83 00| Ext.: 1427/1424
Correio eletrónico: licenciaturas@fcsh.unl.pt
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3. Endereço de correio eletrónico
O teu endereço de email institucional é: "a" + nº aluno + "@campus.fcsh.unl.pt"
Por exemplo, o email do aluno nº 70123 será a70123@campus.fcsh.unl.pt
Nota que toda a comunicação dos órgãos e serviços da Faculdade com os estudantes é feita para
este email institucional e não para o pessoal.
Para o usar deves:
a) Aceder a https://mail.google.com (a NOVA FCSH aderiu ao "Google Suite for
Education" e o acesso ao email institucional faz-se pelo Gmail)
b) No campo do utilizador, coloca o teu endereço de email da FCSH, acima indicado
c) No campo da palavra-passe, inserir a palavra-passe que te foi atribuída para a
Secretaria Virtual
Personalização do endereço
Solicitando-o por email, para informatica@fcsh.unl.pt, criamos um "alias" com o teu nome
associado à conta, por exemplo: jose.silva@campus.fcsh.unl.pt, jsilva@campus.fcsh.unl.pt, etc.
Isto permite forneceres a terceiros apenas este endereço personalizado, colocando-o como
remetente. Nota que este email não substitui o utilizador ou login da FCSH ID, nem mesmo no
acesso ao email.
Configuração do email da NOVA FCSH em clientes de e-mail
O email da NOVA FCSH pode ser usado com clientes de email, como o Outlook, Mac Mail ou os
clientes de e-mail de smartphones e tablets Android ou iOS. Para configurar deves usar os
seguintes dados:
Servidor IMAP: imap.gmail.com

- porto 993 / SSL

Servidor SMTP: smtp.gmail.com
- porto 465 ou 587 / SSL - usar as mesmas
configurações do servidor de receção
Para
instruções
de
configuração
mais
detalhadas
https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=en

consultar:
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4. Conta FCSH-Google
A NOVA FCSH aderiu ao protocolo "Google Suite for Education". Assim, associada à autenticação
FCSH ID, os estudantes possuem uma conta Google (referida como FCSH-Google), com as
aplicações habituais deste fornecedor de serviços, entre as quais o Gmail, a Drive, o Calendário,
Google Docs e restantes aplicações.
As contas FCSH-Google têm duas vantagens importantes em relação às contas Google comuns:
a) têm storage ilimitada;
b) não estão sujeitas às políticas de publicidade da Google.
Para utilizares tua conta FCSH-Google, deves:
a) Aceder a https://www.google.com
b) Clicar na link "Entrar"
c) No campo do utilizador, colocar: "a" + nº aluno + "@campus.fcsh.unl.pt"
d) No Campo da palavra-passe, inserir a tua palavra-passe FCSH ID, ou seja, a da
Secretaria Virtual, que foi fornecida pelos serviços académicos
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5. Acesso à Internet no campus
Existe cobertura wireless que me permita aceder gratuitamente à Internet a partir do meu
portátil?
O parque de antenas wi-fi da NOVA FCSH cobre a quase totalidade do campus. Bibliotecas,
auditórios, salas de informática, átrios, pátio-esplanada, bares e cantina têm cobertura wi-fi.
O acesso é feito exclusivamente através da rede eduroam, à semelhança do que é comum nas
universidades nacionais e europeias. Para utilizar a rede, deverás autenticar-te com as tuas
credenciais FCSH ID, usadas para outras plataformas da Faculdade. Os estudantes de outras
instituições de ensino superior poderão, igualmente, usar os seus dados de acesso de origem.
Estão explicados nesta página todos os passos de configuração da eduroam para os vários
dispositivos. O Núcleo de Informática da NOVA FCSH está disponível para prestar apoio técnico e
esclarecer todas as dúvidas que possam surgir.
Posso ligar o meu portátil à rede interna por cabo da Faculdade para aceder à Internet?
Sim, nas salas de estudo da NOVA FCSH existem tomadas de rede onde podes ligar o teu
computador portátil. Para ligares o teu computador portátil deves usar um cabo de rede UTP e
introduzir os seguintes dados na configuração manual do proxy de rede do "browser":
Proxy: proxy.fcsh.unl.pt
Port: 3128




No Internet Explorer, estes campos estão em:
o Ferramentas > Opções da Internet > Ligações > Definições de LAN
No Firefox, estes campos estão em:
o Ferramentas > Opções > Avançado > Rede > Definições
No Mac OS, estes dados integram a secção de Rede dos painéis de controlo

A rede interna da NOVA FCSH permite, a priori, o acesso à Internet pelos protocolos HTTP e
HTTPS apenas (páginas web).
O acesso a localizações externas através de outros protocolos (como POP ou FTP) é atribuído
mediante pedido, a efetuar para o serviço de Helpdesk do Núcleo de Informática, através do
correio eletrónico: helpdesk@fcsh.unl.pt.
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6. Office 365
Como estudante da NOVA FCSH, podes descarregar e usar gratuitamente o Office 365, para
vários dispositivos com que trabalhes, como PC, Mac ou tablet.
O endereço para o download é:
https://www.microsoft.com/pt-pt/office365estudantes/download.aspx
Na lista pendente "Escolhe a tua instituição de ensino", seleciona "NOVA – FCSH".
Do lado direito, aparecerá o seguinte:

Deves então clicar na link "Coloca aqui", no ponto 1 e, seguidamente, inserir o teu email da
NOVA FCSH. Ser-te-á pedida também a palavra-passe FCSH ID.
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7. Bases de dados de revistas e artigos científicos
O que é uma base de dados de revistas e artigos científicos?
É uma plataforma de acesso online que reúne e disponibiliza literatura científica. Estas bases de
dados podem ser multidisciplinares ou temáticas e constituem uma ferramenta fundamental
para o desenvolvimento de trabalhos académicos ou de investigação.
Estas bases de dados podem ser de acesso livre, estando disponíveis gratuitamente na Web
permitindo a qualquer utilizador pesquisar, ler, descarregar, copiar e distribuir os artigos ou de
acesso restrito, sendo necessária uma subscrição para garantir a disponibilização dos conteúdos.
Como posso aceder?
No campus da NOVA FCSH, o acesso é direto. Com a FCSH ID, podes ficar ligado à Internet, a
partir de casa ou de outra localização, com as mesmas permissões nestas bases de dados que
terias se estivesses no campus. Basta configurar o teu browser da Internet para usar o seguinte
"servidor proxy" da FCSH:

No Chrome
Definições / Definições avançadas / Rede / Alterar definições de proxy /
Definições de LAN / Utilizar um servidor proxy para a rede local
Endereço: proxy.fcsh.unl.pt Porta: 3128
No Internet Explorer
Opções da Internet / Ligações / Definições de LAN / Utilizar um servidor proxy
para a rede local
Endereço: proxy.fcsh.unl.pt Porta: 3128
Em Mac OS
Preferências do Sistema / Rede / Ethernet / Avançadas
Proxy web (HTTP): proxy.fcsh.unl.pt Porta: 3128
Proxy web seguro: proxy.fcsh.unl.pt Porta: 3128
De seguida, ao entrar na primeira página web que chamares, deverás introduzir as credenciais
FCSH ID. A partir desse momento, se acederes às várias bases de dados de artigos, terás
exatamente as mesmas permissões de download que terias no campus da NOVA FCSH.

Quais as bases de dados disponíveis?
As bases de dados de acesso restrito a que poderás aceder estão listadas na página
http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/bibliotecas/biblioteca-digital-1/bases-de-dados.
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8. Plataforma de e-learning Moodle
O Moodle é plataforma de e-learning da NOVA FCSH. O endereço é:

http://elearning.fcsh.unl.pt/acient/login/
Para entrar e teres acesso às disciplinas a que te associaste na plataforma, deverás clicar no
botão "Entrar" (no topo do ecrã) e introduzir as tuas credenciais FCSH ID.
Para esclarecer questões acerca dos conteúdos das disciplinas no Moodle, contacta os
respetivos professores. Para outras questões acerca da utilização do Moodle, usa os contactos a
seguir indicados.
Contactos:
Núcleo de Informática – Apoio Moodle
Tel.: 21 790 83 00 | Ext.: 1222
Correio eletrónico: apoio.moodle@fcsh.unl.pt

9. Sala de computadores
Sala do Centro de Informática
Local: Edifício B2, piso 0, junto à Livraria Colibri
Horário:
Dias úteis, das 9h às 23h.
Sábados entre as 9h e as 18h
Dotada de 20 computadores, cerca de 15 lugares individuais para portáteis (com ligação por
cabo ou wi-fi) e serviço de impressão (pago).

10. Impressão, fotocópia e digitalização
Para imprimir, copiar ou digitalizar nas multifuncionais Canon destinadas aos estudantes, deves
usar o teu cartão de estudante e, no caso específico da impressão, o teu login FCSH ID.
Estas multifuncionais estão nos seguintes locais do campus:
- 2 no átrio junto aos serviços académicos, no piso 1 da Torre B;
- 2 na sala de impressão da Sala de Computadores do Núcleo de Informática, no edifício
B2;
- 2 na Biblioteca Sottomayor Cardia.
Para começar a efetuar estas operações, deves seguir os seguintes passos:
a) Associar o cartão de estudante ao sistema;
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b) Comprar crédito para o teu cartão na Tesouraria ou no "noteiro".
Encontrarás instruções básicas para executar estes passos e utilizar as multifuncionais na
Intranet, no endereço:

http://intranet.fcsh.unl.pt/servicos-de-informatica/multifuncionais-canon-ao-dispordos-estudantes

11. Bibliotecas da NOVA FCSH
A Divisão de Bibliotecas e Documentação da NOVA FCSH engloba a Biblioteca Mário Sottomayor
Cardia, o Centro de Documentação ID – Investigação e Doutoramentos e a Mapoteca.
Para além de fornecer um conjunto de serviços a todos os alunos, docentes, investigadores e
trabalhadores da FCSH (empréstimo domiciliário, empréstimo inter-bibliotecas, formação, entre
outros) garante o acesso a um conjunto de ferramentas eletrónicas:
- Catálogo bibliográfico - Catálogo informatizado que contem as referências e
localizações de todos os livros e revistas das diversas bibliotecas da NOVA FCSH.
Consulta o catálogo:
> Site da FCSH > Separador Bibliotecas > Botão Pesquisar catálogo da FCSH
- NOVA Discovery - Um interface comum a toda a Universidade NOVA que permite
pesquisar: catálogos de todas as bibliotecas da NOVA; repositórios institucionais;
plataforma b-on e bases de dados de artigos científicos.
Consulta o NOVA Discovery:
> Site da FCSH > Separador Bibliotecas > Botão NOVA Discovery
- RUN Repositório da Universidade Nova de Lisboa – Plataforma que faculta o acesso
livre à produção científica realizada na Universidade NOVA
Consulta o RUN:
> Site da FCSH > Separador Bibliotecas > Botão RUN
Biblioteca Mário Sottomayor Cardia
A Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC) é assim designada desde 2008, na sequência de
uma doação particular de cerca de 70 mil volumes por parte da família do Professor Mário
Sottomayor Cardia, desaparecido em 2006. Esta biblioteca está aberta a alunos, docentes,
investigadores e trabalhadores da NOVA FCSH, bem como a qualquer leitor interessado.
Detentora de um acervo com mais de 115 mil monografias, 3 800 títulos de periódicos e cerca
de 5 200 unidades de material não-livro, a BMSC afirma-se como uma biblioteca de referência
na área das Ciências Sociais e Humanas.
Para te tornares leitor da BMSC deverás preencher o formulário disponível em
http://biblioweb.fcsh.unl.pt/Opac/Pages/User/Register.aspx. Após validação por parte dos
serviços da Divisão de Bibliotecas e Documentação poderás beneficiar dos serviços da biblioteca
e acederes à tua Área Pessoal onde poderás visualizar e alterar os seus dados pessoais; consultar
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empréstimos em curso; aceder a todas as operações realizadas; confirmar todas as notificações
enviadas e penalizações aplicadas pela BMSC; aceder ao serviço de renovações e reservas.
Localização: Torre B, Piso 1
Horário: Dias úteis das 8h30 às 20h e sábados das 9h30 às 13h30
Correio eletrónico: biblioteca@fcsh.unl.pt
Centro de Documentação – Investigação e Doutoramentos
O Centro de Documentação ID tem como propósito ser um local de apoio à investigação e aos
estudos pós-graduados, reunindo, no mesmo espaço físico, os acervos de várias Unidades de
Investigação da NOVA FCSH. O fundo é maioritariamente composto de monografias
subordinadas às áreas temáticas versadas pelas diferentes Unidades de Investigação. Podem ser
encontrados, também, diversas publicações periódicas e, em menor número, textos
policopiados respeitantes a dissertações, tanto de mestrado como de doutoramento.
Localização: Edifício ID, Piso 1
Horário: Dias úteis das 10h30 às 18h30
Correio eletrónico: centrodocumentacao@fcsh.unl.pt
Mapoteca
A Mapoteca possui um acervo de cartografia (de base e temática) produzida por diversas
Instituições, de diferentes edições e a diferentes escalas, que abrange o território nacional, bem
como boa parte dos antigos territórios coloniais.
Localização: Edifício B1, Piso 1
Correio eletrónico: mapoteca@fcsh.unl.pt
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