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MOBILIDADE NA 
NOVA FCSH
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA 
FCSH) participa em diversos programas europeus e 
globais, nomeadamente:

Erasmus+

Erasmus-Mundus

Santander Universities Exchange Scholarships

AULP Academic Mobility Program

CIEE - College Study Abroad

SiPn - Study in Portugal Network

API – Academic Programs International

Almeida Garrett (Mobilidade Nacional) 

A NOVA FCSH possui ainda múltiplas parcerias de 
cooperação com diversas instituições de ensino 
superior internacionais com vista à mobilidade de 
estudantes, docentes, investigadores/as e pesso-
al técnico e administrativo através de protocolos 
bilaterais. 

Todos os anos a NOVA FCSH recebe mais de 400 
estudantes de mobilidade e oferece a mais de 100 
estudantes a oportunidade de estudar ou estagiar 
fora do país.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA  
AV. DE BERNA*

CAMPUS DA AV. DE BERNA

COLÉGIO ALMADA NEGREIROS, 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

A Faculdade está aberta de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 24h e ao sábado das 7h30 às 18h00,
exceto em agosto, em que o horário é de segunda a
sexta, das 7h00 às 22h.

Se surgirem dúvidas, fala connosco:
naac@fcsh.unl.pt

COMO CHEGAR AO CAMPUS

DISTÂNCIA ENTRE CAMPI

Estação do Campo Pequeno (Linha Amarela)

Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)

Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Avenida de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa

Telefone: +351 21 790 83 00 

Linhas de Sintra, Azambuja, Fertagus, Intercidades
e Alfa Pendular
Estação de Entrecampos (Av. 5 de outubro)

Pode escolher este veículo para chegar até à NOVA 
FCSH e deixa-lo em segurança no parque dedicado 
dentro do campus.

Parque dedicado dentro do campus.

Estação da Rede GIRA

Mapa pode ser consultado aqui:
Av. de Berna

Mapa pode ser consultado aqui:
Campolide - Colégio Almada Negreiros 

716, 726, 756

160, 161, 190

Metro

Bus (Carris)

Bus (TST - Transportes Sul do Tejo lines)

Comboios (CP)

Bicicletas Bicicletas

fb.com/fcshunl @nova_fcsh@nova_fcshfcsh.unl.ptSOBRE A NOVA FCSH

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE  
CAMPOLIDE*

A Faculdade está aberta de segunda a sexta-feira
das 6h00 às 23h e ao sábado das 7h00 às 15h00.

Se surgirem dúvidas, fala connosco:
naac@fcsh.unl.pt

COMO CHEGAR AO CAMPUS

Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)

Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Colégio Almada Negreiros, Campolide
1099-085 Lisboa

Telefone: +351 21 790 83 00 

Sete Rios

Estação mais próxima com ligação direta à Linha 
Azul do Metro - Estação Praça de Espanha  

Campolide

Ligação Carris: Autocarros 701, 702, 758

701, 702, 758

Metro

Bus (Carris)

Comboios (CP)

1,4 km 
18 min.

1,8 km 
8 min.

A cada 60 min. 
10 min.

5 min.

A cada 20 min. 
17 min.

5 min.

A cada 15 min. 
4 min.

5 min.

A cada 30 min. 
4 min.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_pt
https://app.becas-santander.com/pt/program/search
http://mobilidade-aulp.org/
https://www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/programs?program_type=261&program_discipline=All&program_country=991
https://studyinportugalnetwork.com/
https://apiabroad.com/about/
https://www.fcsh.unl.pt/internacional-2/mobilidade-incoming/#1618316039951-6b4dabd6-f45e
mailto:naac%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.gira-bicicletasdelisboa.pt/
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/informacao/Mapa_Nova_FCSH_2021_PT.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/informacao/Mapa_NOVAFCSH_CAN_2021_PT.pdf
https://www.facebook.com/NOVAFCSH
https://www.instagram.com/nova_fcsh/
https://twitter.com/nova_fcsh
https://www.fcsh.unl.pt/en/
https://www.bportugal.pt/en/con0versor-moeda
mailto:?subject=
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QUEM É QUEM

Berta Sousa Marta Spínola Aguiar

Susana Duarte

Professora Doutora 
Teresa Brocardo 

Professora Doutora  
Maria Cardeira da Silva

Subdiretora para a Gestão Curricular  
e Estudantes

Subdiretora para a Internacionalização,  
Cultura e Parcerias Regionais

Núcleo de Apoio à Mobilidade

Torre B, 1º piso, sala B106a, Av. de Berna

+351 217 908 332
mobilidade@fcsh.unl.pt

Senha de atendimento: 
“Divisão de Apoio ao Aluno - Mobilidade/Erasmus”

Horário: 
2.ª e 4.ª 9.30h às 13h
3.ª e 5.ª 14h às 16h
Encerra à 6.ª feira

ANTES DE SAIR DE 
CASA
REGISTO OBRIGATÓRIO NO  
INFORESTUDANTE NOVA FCSH

ALOJAMENTO
ASSOCIAÇÃO ERASMUS PARCEIRA  
DA NOVA FCSH - TAMBÉM  
PARA OUTRAS MOBILIDADES

ESTUDAR EM PORTUGAL

ESTUDAR EM LISBOA

ESTUDANTES  
DE NACIONALIDADES DA UE

ESTUDANTES DE FORA DA UE  
- VISTO DE ESTUDANTE

Inforestudante é a principal plataforma online da 
NOVA FCSH que permite a gestão de todos os pro-
cessos académicos (mobilidade, cursos, notas, etc).

Leia o nosso “Manual para candidatura online” e 
complete todos os passos indicados.

É obrigatório o registo no Inforestudante e a finali-
zação de todos os passos para ter a sua mobilidade 
aprovada!

Encontra AQUI informação útil para planear a tua 
estada em Portugal.

Sendo que as vagas nas residências universitárias 
são muito limitadas, a NOVA FCSH tem parceiros 
aos quais os/as estudantes poderão recorrer no 
mercado de arrendamento em Lisboa ou arredores.

Coolivin
Study in Lisbon
Collegiate (promocode: MDP-NVC-000)
Uniplaces (promocode: NOVAFCSH10)
U.hub Xior Student Housing
Houze Student
My Home in the city
Lemon Garden – student residence

Erasmus Student Network Lisboa

Encontra informações úteis sobre a vida em Lisboa 
em:

www.studyinlisbon.pt

www.unl.pt/ensino/viver-em-lisboa

O direito de entrada, permanência e residência 
em Portugal engloba cidadãos e cidadãs da União 
Europeia, Suíça e Espaço Económico Europeu, 
bem como seus/suas familiares. Contudo, se a sua 
permanência for de mais de três meses, em alguns 
casos terá de se deslocar à Câmara Municipal da 
sua área de residência até aos 30 dias anteriores ao 
final dos primeiros três meses de permanência em 
Portugal.

@SEF

Estudantes de fora da UE têm de entrar em Por-
tugal com o seu passaporte. Nos casos aplicáveis, 
terão de solicitar um visto de entrada. O visto de 
estudante pode ser obtido numa representação 
diplomática ou consular portuguesa no país de 
origem. Para mais informações consulte o site do 
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou dirija-
-se à representação diplomática portuguesa mais 
próxima da sua residência.

@SEF

O Núcleo de Apoio à Mobilidade pode emitir cartas 
de aceitação para estudantes não-europeus, a 
pedido dos/as estudantes e após a receção da sua 
nomeação e documentação. 

A chegada a Portugal deverá ocorrer tendencial-
mente durante o dia e durante a semana de tra-
balho, de modo a que seja mais simples contactar 
os serviços da Faculdade para apoio, em caso de 
necessidade urgente.

mailto:mobilidade%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/divisao_apoio_aluno/Manual_para_candidatura_a_mobilidade_incoming_PT.pdf
https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio/security/login.do
https://www.study-research.pt/pt/planear-a-estadia/
https://www.coolivin.com/pt/
http://www.studyinlisbon.pt/alojamento/
https://www.collegiate-ac.pt/residencia-universitaria/lisboa/
https://www.uniplaces.com/pt/d/lisbon/accommodation-near-nova-fcsh
https://uhub.eu/pt/building/benfica-lisboa/
https://www.houzestudent.com/
https://www.myhomeinthecity.pt/
https://lemongarden.pt
https://www.esnlisboa.org/
https://studyinlisbon.pt/
https://www.unl.pt/ensino/viver-em-lisboa
https://imigrante.sef.pt/solicitar/estudar/
https://imigrante.sef.pt/solicitar/estudar/
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SAÚDE E SEGURO

Em Portugal, os serviços de saúde públicos (cen-
tros de saúde e hospitais) são da responsabilidade 
do SNS – Serviço Nacional de Saúde. As urgências 
do hospital apenas devem ser utilizadas em casos 
graves. 

Número Nacional  
de Emergência: 

 

Assistência Médica  
Permanente (24h por dia): 

Estudantes de fora da EU devem garantir que  
possuem um seguro de saúde que cubra a sua  
estadia em Portugal, tanto para uso no serviço  
público como no privado.

Depois da inscrição, os estudantes possuem um 
seguro de acidentes pessoais da NOVA FCSH, que 
cobre acidentes decorridos dentro do campus e no 
caminho habitual entre a residência do estudante 
e o campus. As despesas são reembolsadas pela 
seguradora.

Estudantes da NOVA podem utilizar a parceria da 
Universidade com o SAMS (operador privado)  
a preços mais baixos, para consultas e urgências, 
bem como as consultas dos Serviços de Ação Social 
da Universidade, a preços sociais.

SAMS
SASNOVA

Informações e Reporte de Casos Covid19 
na NOVA FCSH
covid19@fcsh.unl.pt

VIVER EM LISBOA
CHEGAR DE AVIÃO CHEGAR DE COMBOIO

TRANSPORTES DENTRO DA CIDADE

Lisboa está apenas a poucas horas de voo da maio-
ria das cidades europeias e mesmo de algumas 
cidades da América. O aeroporto de Lisboa está 
apenas a cerca de 7km do centro histórico.  
Do aeroporto para o centro da cidade, há várias 
opções: 

AeroBus: partidas do aeroporto a cada 20 minutos 
(das 7h às 21h) e a cada 30 minutos (das 21h às 23h); 
o tempo de viagem é de cerca de 20 minutos.

Metro: estação do Aeroporto fica a cerca de  
15 minutos do centro. 

Bus de carreira regular: bus números 705, 708, 722, 
731, 744, 783 (das 6h às 21h30) e bus número 208 
(das 23h às 4h).

Táxis: 24h por dia; o tempo de viagem é de cerca de 
15-30 minutos e custa cerca de 10-15€.

A chegada pode realizar-se de comboio, nas  
estações do Oriente ou Santa Apolónia, centrais e 
conectadas aos serviços de metro e bus.  

Pode pesquisar mais informação sobre os sistema 
urbano ferroviário em CP (para ligações Lisboa-Sin-
tra) ou Fertagus (para ligações Lisboa-Setúbal).  
As viagens em ambas as companhias estão cober-
tas pelo passe mensal para a zona de Lisboa.

A cidade tem uma vasta rede de transportes - bus, 
metro, ascensores, elétricos, comboio... 

Os bilhetes de elétrico e bus podem ser comprados 
em várias papelarias ou diretamente no transpor-
te, neste caso com um valor mais caro. Os bilhetes 
de metro podem ser comprados nas estações. Há 
passes mensais para todos os transportes e cartões 
recarregáveis de transporte.

O cartão Viva Viagem pode ser usado como um 
bilhete multimodal na rede de transportes da 
cidade. Pode ser comprado em papelarias e outras 
lojas ou nas máquinas do metro ou comboio e pode 
ser carregado com um valor mínimo de 3€. O valor 
máximo acumulado no cartão não pode ser maior 
que 40€. 

A Carris, empresa gestora dos autocarros (bus) 
e elétricos, cobre a área da cidade de Lisboa. A 
maioria dos autocarros circula entre as 6h e as 23h, 
enquanto os autocarros noturnos circulam entre as 
23h e as 4h. Durante o fim-de-semana o serviço é 
reduzido. 

O Metropolitano de Lisboa é o meio de transporte 
mais fácil e rápido para circular dentro da cidade e 
funciona entre as 6h e a 01h.

Nos últimos anos, Lisboa tem remodelado o seu 
sistema de transportes para um modelo mais 
inclusivo tanto para peões como ciclistas e, conse-
quentemente, mais sustentável de um ponto de 
vista ambiental. Poderá encontrar todos as ciclo-
vias disponíveis em Lisboa e noutras partes do país 
neste website. A Câmara Municipal de Lisboa tem 
disponível um sistema de partilha de bicicletas,  
com  passes mensais e diários - GIRA.

112 

808 24 24 24

https://www.sams.pt/UnidadesSaude/Paginas/CentroClinicoLisboa.aspx
https://sas.unl.pt
mailto:covid19%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.cp.pt/passageiros/pt
https://www.fertagus.pt
https://www.metrolisboa.pt/comprar/
https://www.metrolisboa.pt/comprar/cartao-viva-viagem/
https://www.carris.pt
https://www.metrolisboa.pt/
https://www.ciclovias.pt/
https://www.gira-bicicletasdelisboa.pt/
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MOEDA

CUSTO DE VIDA

HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS

ELECTRICIDADE

CLIMA

HORA DE VERÃO E DE INVERNO  
EM PORTUGAL

O Euro é a moeda oficial de Portugal e de mais 
dezoito países da UE. Existem oito moedas: 1, 2, 5, 
10, 20 e 50 cêntimos e 1 e 2 euros. As notas têm os 
seguintes valores: 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euros.

Conversor do Banco de Portugal

Aqui encontra os preços médios de artigos usuais, 
para ter uma ideia do custo de vida em Lisboa:

Shopping/Centro Comercial: 
Todos os dias 10h – Meia-noite  
 
Lojas de rua: 
2ª a 6ª – 9h às 13h e das 15h às 19h  
 
Bancos: 
2ª a 6ª – 8:30h às 15h  
 
Farmácias: 
Têm o mesmo horário que as restantes lojas mas 
garante-se que existe sempre uma farmácia de 
serviço 24h em cada bairro – a lista pode ser consul-
tada online ou na porta de cada farmácia.  
 
Correios: 
2ª a 6ª - 8:30h às 18h

Voltagem: 230/400 volts na frequência de 50 Hertz. 
Todas as tomadas seguem o standard da UE. Para 
usar ligações de estilo Americano, deverá usar 
um transformador de 230-volt e um adaptador de 
tomada.

Lisboa tem um dos climas mais temperados da  
Europa, similar ao dos restantes países do Mediter-
râneo, mas mais influenciado pelo Atlântico, tornando 
a cidade menos fria no Inverno e não tão quente 
no Verão. Tem cerca de 260 dias de sol por ano, e 
quase 9 horas de luz solar por dia.

Existe mudança horária em Portugal duas vezes 
por ano – no último domingo de março (horário de 
verão) e no último domingo de outubro (horário de 
inverno).

*Medidas Covid-19 podem afetar estes  horários

Jornal diário 1,50 € 

Bilhete de Cinema (estudante) 6,20 €

Bilhete de Metro 1,50 €

Bilhete de Bus 2,00 €

Bilhete de Elétrico 2,85 € 

Jantar complete num restaurante médio 15,00 €

1 café 0,70 €

1 litro de leite (supermercado) 0,60 €

1 garrafa de água (supermercado) 0,50 €

1 pão (400gr) 0,75€

1 pacote de arroz (1Kg) 1,00 €

1 Coca-cola (33cl) 1,00 €

Artigo Preço

Valores de temperature 
média

Ar

Mar

Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec

17.1 ºC  21.8 ºC 27.3 ºC 17.2 ºC
62.8 ºF 71.2 ºF 79.3 ºF 53.0 ºF

14.9 ºC 17.5 ºC 19.5 ºC 16.1 ºC
58.8 ºF 63.5 ºF 67.1 ºF 60.0 ºF

NA NOVA FCSH
LÍNGUA DE ENSINO E NÍVEIS RECOMENDADOS 
DE LÍNGUA

Na NOVA FCSH, a primeira língua de ensino é o  
português e a segunda o Inglês.

As aulas são dadas em português, sendo que al-
guma bibliografia poderá ser fornecida em outras 
línguas.

https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_pt
https://www.bportugal.pt/conversor-moeda
https://www.farmaciasdeservico.net/localidade/lisboa/lisboa
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COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE  
DEPARTAMENTAL

CALENDÁRIO ACADÉMICO

ANTROPOLOGIA

Sónia Vespeira de Almeida
sonia.almeida@fcsh.unl.pt

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Ivone Ferreira
ivoneferreira@fcsh.unl.pt

CIÊNCIAS MUSICAIS 

Maria de São José Côrte-Real 
saojose@fcsh.unl.pt 

ESTUDOS POLÍTICOS

João Cancela 
joaocancela@fcsh.unl.pt 

ESTUDOS PORTUGUESES 

Leonor Santa Bárbara 
ls.barbara@fcsh.unl.pt

FILOSOFIA

Luís Bernardo
lm.bernardo@fcsh.unl.pt 

GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL 

Rossana Estanqueiro 
rossana.estanqueiro@fcsh.unl.pt 

HISTÓRIA

Pedro Cardim
pedro.cardim@fcsh.unl.pt 

HISTÓRIA DA ARTE 

Sabina de Cavi
scavi@fcsh.unl.pt

LINGUÍSTICA

Alexandra Fiéis
afieis@fcsh.unl.pt

LÍNGUAS, CULTURAS E LITERATURAS MODERNAS
– ESTUDOS ALEMÃES

Gabriela Fragoso 
mg.fragoso@fcsh.unl.pt

LÍNGUAS, CULTURAS E LITERATURAS MODERNAS 
– ESTUDOS FRANCESES, ESPANHÓIS E ITALIANOS

Christina Dechamps
cdechamps@fcsh.unl.pt 

LÍNGUAS, CULTURAS E LITERATURAS MODERNAS 
– ESTUDOS INGLESES E NORTE-AMERICANOS 

João Ascenso 
joao.ascenso@fcsh.unl.pt 

SOCIOLOGIA

José Alberto Simões
joseav.simoes@fcsh.unl.pt

O calendário académico na NOVA FCSH começa ha-
bitualmente em setembro e vai até junho. As datas 
exatas estão no calendário do site da NOVA FCSH. 
 
O período de mobilidade só pode estar compreen-
dido dentro deste calendário (excluindo a reunião 
de boas-vindas, que é obrigatória e, portanto, estará 
igualmente compreendida no período de mobilida-
de atestado pela NOVA FCSH).

mailto:sonia.almeida%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:ivoneferreira%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:saojose%40fcsh.unl.pt%20?subject=
mailto:joaocancela%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:ls.barbara%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:lm.bernardo%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:rossana.estanqueiro%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:pedro.cardim%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:afieis%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:mg.fragoso%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:cdechamps%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:joao.ascenso%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:joseav.simoes%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/calendarios/ano-letivo-2022-23/
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INFORMAÇÃO ACADÉMICA

INSCRIÇÃO NA NOVA FCSH

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

REGRAS DE INSCRIÇÃO NA NOVA FCSH

GUIA DE CURSOS HORÁRIOS

A NOVA FCSH oferece um grande número de cur-
sos de licenciatura, mestrado e doutoramento, nas 
áreas das Ciências Sociais e Humanidades, respal-
dados por uma investigação de qualidade superior, 
e lecionados por um corpo académico altamente 
qualificado.
Todos os cursos seguem os preceitos da reforma de 
Bolonha e são organizados em créditos ECTS.

Assim que é feita a confirmação da chegada pelo 
Núcleo de Apoio à Mobilidade (NAM), cada estudan-
te ficará inscrito nas disciplinas que escolheu no 
Inforestudante no momento de inscrição na mobi-
lidade. Quaisquer alterações devem ser solicitadas 
ao NAM (pessoalmente ou por mail) durante as 
primeiras duas semanas do semestre. Mais informa-
ções serão fornecidas na reunião de Boas-vindas.

Na NOVA FCSH, a avaliação é contínua ao longo do 
semestre – participação em aula, trabalhos e apre-
sentações e testes. 

IMPORTANTE: Os elementos de avaliação, o seu 
peso e calendário são acordados entre docente e 
turma nas primeiras semanas de aulas.  
 
O resultado obtido, através de avaliação contínua 
ou de exame, é expresso numa escala de 0 to 20. A 
aprovação é obtida com, pelo menos, nota de 10/20. 
Poderá, se quiser, realizar um exame de melhoria 
de nota (com o custo de 15€) , para o qual terá de 
se inscrever através do requerimento respetivo no 
Inforestudante.  
 
Estudantes que não passam com 8/20 ou 9/20, tem 
acesso gratuito ao exame de recurso. A inscrição no 
exame deverá ser realizada através do requerimen-
to respetivo no Inforestudante.

Estudantes de mobilidade na NOVA FCSH devem 
seguir as seguintes regras de inscrição: 

• Mínimo: uma unidade curricular (u.c.);

• Máximo: 30 ECTS (excluindo curso de Português);

• Se o estudante se inscrever em uma ou duas u.c., 
estas têm de ser realizadas no departamento na 
NOVA FCSH para o qual foi realizada a nomeação 
do/a estudante. As restantes poderão ser realizadas 
noutros departamentos da NOVA FCSH;

• A escolha de u.c. depende do curso e do ciclo 
de estudos que o/a estudante esteja a frequentar 
na sua universidade de origem – estudantes de 
Licenciatura só podem frequentar u.c. de 1º ciclo; 
estudantes de mestrado podem frequentar u.c. de 
1º e 2º ciclo; estudantes de doutoramento podem 
escolher u.c. de qualquer ciclo (exceto do English 
curricula);

A nossa oferta académica está dividida em três 
ciclos de estudos. O guia de cursos está disponível 
online.

1º ciclo / Licenciaturas 
Undergraduate

2º cycle / Mestrados
Master

3º cycle / Doutoramentos  
PhD

Guia de cursos

IMPORTANTE: Nem todas as unidades curricu-
lares estão disponíveis todos os semestres/anos 
letivos. Ao escolher as unidades curriculares (u.c.) 
a frequentar, deve consultar o horário disponível. 
Podem sempre ser realizadas alterações aos planos 
de estudos iniciais, em caso de indisponibilidade 
das u.c. a realizar.

Todos os anos, os horários atualizados são coloca-
dos online a partir de julho. Até a esta publicação,  
a referência são os horários do ano letivo anterior.  
 
Estes horários podem ser consultados no site da 
NOVA FCSH:

1º ciclo / Licenciaturas 
Undergraduate

2º cycle / Mestrados
Master

3º cycle / Doutoramentos  
PhD

• É possível alterar u.c. e o plano de estudos até 
duas semanas após o início do semestre;

• Todas as questões relacionadas com a escolha do 
percurso académico devem ser colocadas à Coor-
denação de Mobilidade Departamental (pág. 12), 
responsável pela assinatura dos planos de estudos.

• Os estudantes deverão estar presentes na reunião 
de boas vindas, que terá lugar na semana anterior 
ao início das aulas (data a anunciar). Caso não possa 
estar presente, o estudante terá obrigatoriamente 
de registar a sua chegada no gabinete do Núcleo de
Apoio à Mobilidade assim que possível, nunca após 
as primeiras duas semanas de aulas. Não serão 
aceites alunos que cheguem após as duas primeiras 
semanas de aulas.

TAXAS

De acordo com a tabela de emolumentos em vigor 
na NOVA FCSH  
*Sujeitas a atualização

Seguro escolar 
*Obrigatório para todos os alunos na inscrição 2,50 €

Administrative costs
*Obrigatório para todos os alunos na inscrição 35,00€

Certidão para fins diversos 6,00€

Exame de melhoria de nota 15,00€

Cópias certificadas:
1ª folha  3,50€
Por cada folha adicional  0,70€

Certidão de carga horária/Programa da u.c.:
1ª folha  6,00€
Por cada folha adicional  0,70€

MULTA POR ATOS FORA DE PRAZO:

1º nível de penalização  
– até +5 dias úteis  15,00€

2º nível de penalização  
– do 6º ao 15º dia útil  48,50€

3º nível de penalização  
– do 16º ao 30º dia útil  96,00€

4º nível de penalização  
– depois do 30º dia útil  
e por cada mês de atraso  98,00€

https://inforestudante.fcsh.unl.pt/nonio/security/login.do
https://guia.unl.pt/pt/2021/fcsh
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#licenciaturas
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#licenciaturas
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#mestrados
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#mestrados
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#doutoramentos
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/#doutoramentos
https://dre.pt/application/conteudo/136661738
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INFORMAÇÃO ÚTIL

ANTES DE REGRESSAR A CASA

ACESSO À INTERNET

SERVIÇOS DE SAÚDE

CULTURA E DESPORTO

REFEIÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

FOTOCÓPIAS

BIBLIOTECAS

SALA DE INFORMÁTICA

CARTÃO DE ESTUDANTE

O acesso à internet wireless é feito através da rede 
Eduroam. Poderá usar as credenciais que já possui 
da sua Universidade ou as que lhe daremos (FCSH ID).

Apoio Psicológico está disponível na NOVA FCSH, 
por marcação. 

PSII
psii@fcsh.unl.pt

Tem também direito a consultas de Psicologia, 
Psiquiatria e Nutrição a preços sociais, por marca-
ção, através dos SASNOVA na Residência Alfredo de 
Sousa (NOVA – Campus de Campolide).

+351 213 715 600
saude@unl.pt

Alfredo de Sousa Halls of Residence 
(NOVA – Campolide Campus). 

Ver também a página 8

Os SASNOVA promovem a cultura e o desporto na 
comunidade académica da NOVA.

desporto@unl.pt

Como estudante, tem direito a usar a cantina da 
NOVA FCSH, onde poderá almoçar e jantar a preços 
sociais (refeição completa 2,75€, incluindo opção 
vegetariana).
Poderá também tomar a sua refeição no bar da 
cantina, na esplanada, usando os microondas da 
cantina para trazer a sua refeição de casa ou numa 
das outras cantinas das universidades públicas de 
Lisboa.

Localização na NOVA FCSH: 
Torre B, Sala B005

Horário | Bar – Cantina
Abertura 7.30h
Almoço 11.30h – 14.30h
Jantar 18.30h – 20.30h

O objetivo da Associação de Estudantes é represen-
tar os/as estudantes da NOVA FCSH e defender os 
seus interesses durante o ano letivo. Também orga-
niza iniciativas desportivas, culturais e recreativas 
disponíveis para toda a comunidade estudantil.

Site oficial
ae@fcsh.unl.pt

Torre B, Sala B002

A NOVA FCSH tem 4 impressoras para uso de es-
tudantes na Torre B – 1º piso. Pode comprar crédi-
to para usar a impressora na Tesouraria, que será 
carregado no seu FCSH ID – pode usar as máquinas 
apenas com o seu user e password do FCSH ID. 

Existe uma loja de fotocópias, encadernações etc. 

Novacópia 
Torre B, sala B001 (dentro do espaço da AEFCSH)

A NOVA FCSH tem duas bibliotecas: 
Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (Av. Berna) e 
Biblioteca Vitorino Magalhães Godinho (Campolide).

Para aceder às bibliotecas é necessário registo online 
(usando o seu número de estudante). É possível 
requisitar livros em várias línguas, para os consultar 
na sala de leitura ou em empréstimo domiciliário. É 
também possível solicitar um empréstimo inter-bi-
bliotecas. A biblioteca disponibiliza ainda scanners 
aos estudantes. Está disponível um conjunto de 
recursos bibliográficos através das bases de dados 
e repositórios oferecidos pelas bibliotecas da NOVA 
FCSH em parceria com diferentes instituições nacio-
nais e internacionais.

Biblioteca 
Mário Sottomayor Cardia
bibliotecamsc@fcsh.unl.pt

Horário: 
2ª a 6ª 8.30h – 20h 
Sábado  9.30h – 13.30h
Período de férias: 
2ª a 6ª 9.30h – 17h

Av. de Berna, 26-C, Torre B,
1º Piso

Biblioteca 
Vitorino Magalhães Godinho
bibliotecavmg@fcsh.unl.pt

Horário: 
2ª a 6ª 10.30h – 18.30h
3ª, 4ª e 5ª feira – 10:30 às 20:00
Período de férias: 
2ª a 6ª 10.30h – 18.30h 

Colégio Almada Negreiros, 
Campolide
2º Piso

Pode usufruir da sala de informática, equipada com 
22 computadores, 15 espaços para portáteis (com 
ligação wifi ou cabo), impressoras (serviço pago) e 
digitalização.

Localização na NOVA FCSH: Edifício D, sala D005

Horário: 
2ª a 6ª 9h às 22h, 
Sábado  9h às 18h

O cartão da NOVA FCSH é a sua identificação oficial 
como estudante, sendo no nosso caso uma parceria 
com o Banco Santander, que proporciona descontos 
em vários serviços fora do campus. A emissão do 
cartão é automática após aprovação da fotografia, 
conclusão da inscrição (com os devidos pagamen-
tos) e preenchimento do “nome no cartão de estu-
dante” no Inforestudante.

naac@fcsh.unl.pt

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Serviços de Ação Social da Universidade Nova de 
Lisboa – SASNOVA

No final da sua mobilidade, os/as estudantes devem 
dirigir-se ao Núcleo de Apoio à Mobilidade com a 
declaração de estadia da sua universidade de  
origem para que esta seja datada e assinada.

ESTE PROCEDIMENTO É OBRIGATÓRIO – NÃO SAIA DE 
LISBOA SEM FECHAR O SEU PROCESSO!

https://www.fcsh.unl.pt/servicos-de-psicologia-inclusao-e-igualdade/
mailto:psii%40fcsh.unl.pt?subject=
https://sas.unl.pt/saude/
mailto:saude%40unl.pt?subject=
https://sas.unl.pt/desporto/
mailto:desporto%40unl.pt?subject=
https://ae.fcsh.unl.pt/
mailto:https://ae.fcsh.unl.pt/?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/faculdade/informatica/autenticacao-fcsh-id/
https://www.fcsh.unl.pt/faculdade/bibliotecas/bmsc/
https://www.fcsh.unl.pt/faculdade/bibliotecas/bvmg/
mailto:bibliotecamsc%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:bibliotecavmg%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:naac%40fcsh.unl.pt?subject=
https://sas.unl.pt/
https://sas.unl.pt/
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAMPUS 
DA AV. DE BERNA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAMPUS 
DE CAMPOLIDE

A Faculdade está aberta de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 24h e ao sábado das 7h30 às 18h00,
exceto em agosto, em que o horário é de segunda a
sexta, das 7h00 às 22h.

Se surgirem dúvidas, fala connosco:
naac@fcsh.unl.pt

A Faculdade está aberta de segunda a sexta-feira
das 6h00 às 23h e ao sábado das 7h00 às 15h00.

Se surgirem dúvidas, fala connosco:
naac@fcsh.unl.pt

COMO CHEGAR COMO CHEGAR

Estação do Campo Pequeno (Linha Amarela)

Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)

Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)

Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Avenida de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa

Telefone: +351 21 790 83 00 

Colégio Almada Negreiros, Campus de Campolide
1099-085 Lisboa

Telefone: +351 21 790 83 00 

Linhas de Sintra, Azambuja, Fertagus, Intercidades 
e Alfa Pendular

Estação de Entrecampos (Av. 5 de outubro)

O mapa digital pode ser 
consultado aqui:
Campus da Av. de Berna

O mapa digital pode ser 
consultado aqui:
Campus de Campolide

Sete Rios

Estação mais próxima com ligação direta à Linha 
Azul do Metro - Estação Praça de Espanha  

Campolide

Ligação Carris: Autocarros 701, 702, 758

716, 726, 756

701, 702, 758

160, 161, 190

Metro Metro

Carris
Carris

TST

CP

CP

https://www.fcsh.unl.pt/
https://www.fcsh.unl.pt/
mailto:naac%40fcsh.unl.pt?subject=
mailto:naac%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/informacao/Mapa_Nova_FCSH_2021_PT.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/informacao/Mapa_NOVAFCSH_CAN_2021_PT.pdf

