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ESTA É A NOVA FCSH.
UMA FACULDADE, UMA CASA,
UMA NOVA FORMA DE ESTAR
NAS CIÊNCIAS SOCIAIS, NAS
ARTES E NAS HUMANIDADES.

PARABÉNS!
BEM-VINDO/A À NOVA FCSH
AS PRÓXIMAS PÁGINAS RESUMEM AS INFORMAÇÕES MAIS
IMPORTANTES SOBRE A FACULDADE E VÃO AJUDAR-TE NOS
PRIMEIROS DIAS NA TUA NOVA CASA.
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INFORESTUDANTE - PLATAFORMA ACADÉMICA
O InforEstudante é a plataforma de apoio a estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH).
Esta plataforma faz parte do sistema NONIO utilizado na Gestão Académica da NOVA FCSH e permite
realizar:
• Candidaturas a cursos;
• Matrículas e inscrições;
• Consulta de pautas;
• Consulta de informação sobre cursos e disciplinas;
. Obtenção de documentos comprovativos.
Como se pode aceder?
O InforEstudante está disponível a partir do site da
faculdade ou diretamente na seguinte ligação:
inforestudante.fcsh.unl.pt

Para aceder aos dados, basta preencher os campos
em aberto com o utilizador (contacto institucional)
e a palavra-chave que lhe está associada.
O InforEstudante tem como único requisito de
software para acesso ao sistema a utilização de um
Internet Browser e garante todas as suas funcionalidades quando usada em dispositivos móveis, sendo
adaptável a cada um desses dispositivos.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO ACADÉMICO
A maior parte dos pedidos de documentação podem
ser efetuados através do InforEstudante. Se tiveres
dúvidas sobre algum destes processos, contacta
o núcleo de Licenciaturas, de Mestrados ou de
Doutoramentos da Divisão Académica.
Contactos:
licenciaturas@fcsh.unl.pt

| ext.: 31422 / 31424

mestrados@fcsh.unl.pt

| ext.: 31466 / 31568

doutoramentos@fcsh.unl.pt

| ext.: 40201
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CALENDÁRIO ESCOLAR
Licenciaturas

1.º SEMESTRE:

2.º SEMESTRE:

Abertura do ano letivo:

Período letivo:

Período letivo:

Interrupção letiva Carnaval:

Interrupção letiva Natal:

Interrupção letiva Páscoa:

Registo e publicação resultados finais de frequência:

Registo e publicação resultados finais de frequência:

19 set

19 set a 13 jan
19 dez a 2 jan
até 27 jan

20 fev a 2 jun

20 e 21 fev
5 a 10 abr

até 16 jun

O calendário completo de todos os ciclos de estudo está disponível em:
www.fcsh.unl.pt/calendario/ano-letivo-2022-23
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PROPINAS E EMOLUMENTOS - LICENCIATURAS
Datas de pagamento, valores das propinas e
outros custos inerentes à frequência do curso.
TAXAS:

Seguro escolar 2022/23:
(no ato da inscrição)

+

Custos administrativos:
(no ato da inscrição)

2,50€

35€

PROPINA:

Propina anual:

697€

Modalidades de pagamento:
Pagamento total da propina no ato da inscrição, no
valor de 697€;

Estudantes que aguardam resposta relativamente
à candidatura à Bolsa dos Serviços de Ação Social
pagam apenas o seguro escolar na altura da
inscrição, ficando os restantes valores por pagar
até à decisão final do resultado da candidatura.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do
Regulamento relativo à inscrição, pagamento de
propinas, taxas e emolumentos na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, Despacho n.º 4504-A/2019, de 2 de maio
e dos Despacho n.º 13/2022 - Valores das Propinas,
modalidades e prazos de pagamento para o ano
letivo 2022/23 e Despacho N.º 33/2022 - Valores das
Propinas, modalidades e prazoa de pagamento
para o ano letivo 2022/2023 (1.º ciclo)

Em duas prestações:
a primeira, no valor de 348,50€, a pagar no ato da
inscrição e a segunda, no valor de 348,50€, até ao
dia 30 de abril de 2023;

Recomenda-se ainda a consulta da
Tabela de Emolumentos da Universidade NOVA de
Lisboa e o Despacho nº27/2016.

Em dez prestações: dentro dos prazos estipulados,
como indicado seguidamente:

APOIOS PARA PROPINAS

Prestações | Data limite de pagamento | Valor (€)

Está previsto um apoio específico a militares,
ex-militares e descendentes, nos termos do
Decreto-Lei n.º 358/70.

1.ª

No ato da inscrição

69.70€ 		

2.ª

31 out 2022

69.70€

3.ª

30 nov 2022

69.70€

4.ª

31 dez 2022

69.70€ 		

5.ª

31 jan 2023

69.70€

6.ª

28 fev 2023

69.70€

7.ª

31 mar 2023

69.70€

8.ª

30 abr 2023

69.70€

9.ª

31 maio 2023

69.70€

10.ª

30 jun 2023

69.70€

Têm também direito ao reembolso de propinas
e taxas de inscrição os bombeiros profissionais,
bombeiros voluntários e descendentes em primeiro grau. Todas as informações no Despacho n.º
2236/2020.
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REGRAS DE INSCRIÇÃO EM UNIDADES
CURRICULARES - LICENCIATURAS
Os/as estudantes deverão, na medida do possível,
respeitar as recomendações dos Departamentos
relativamente à inscrição em unidades curriculares.
Em cada ano letivo, o/a estudante a tempo inteiro
poderá inscrever-se num máximo de 60 ECTS
(equivalente a 10 unidades curriculares de 6 ECTS).
Excecionalmente, a partir do 3.º semestre de frequência na faculdade, poderá inscrever-se num
máximo de 72 ECTS (equivalente a 12 unidade curriculares de 6 ECTS), para efeitos de recuperação de
unidades curriculares em que tenha reprovado.
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MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO
- LICENCIATURAS
Só é possível a candidatura a uma mudança de par
instituição/curso no final do primeiro ano de licenciatura. Os prazos e vagas para mudança de curso
dentro da faculdade são estipulados anualmente.
No caso de transferência da NOVA FCSH para uma
outra instituição de Ensino Superior devem consultar-se os prazos e a documentação pedida pela
instituição para a qual se pretende transferência.
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INSCRIÇÃO ANUAL
Todos os anos até à conclusão do curso, o/a estudante deve inscrever-se no ano letivo nas datas
disponíveis para o seu ciclo de estudos no calendário escolar.

LICENCIATURAS
Disciplinas do plano de estudos
para novos estudantes

PARA O 1.º E 2.º SEMESTRES:

12 set a 16 set de 2022

MESTRADOS
Componente letiva

1.º SEMESTRE:

29 ago a 13 set de 2022
2.º SEMESTRE:

10 a 17 fev de 2023
Componente não letiva

Disciplinas do plano de estudos
para estudantes inscritos em
anos letivos anteriores

1.º SEMESTRE:

PARA O 1.º E 2.º SEMESTRES:

2.º SEMESTRE:

Disciplinas de lista aberta
– opcionais de outros cursos

O registo da componente não letiva deve ser
realizado, através de requerimento próprio
através do InforEstudante, nas seguintes datas:

29 ago a 6 set de 2022

PARA O 1.º E 2.º SEMESTRES:

12 set a 14 set de 2022

29 ago a 13 set de 2022
10 a 17 fev de 2023

1.º SEMESTRE:

Até 30 set de 2022
2.º SEMESTRE:

DOUTORAMENTOS
Componente letiva

1.º SEMESTRE:

29 ago a 6 set de 2022
Entrega do Trabalho Final
(no secretariado do Departamento)

Até 30 set de 2022
Período de Registo do Tema da Tese
(InforEstudante)

Até 30 dias úteis
após a data da aprovação do trabalho final

Até 31 mar de 2023
A entrega da componente não letiva deve ser
realizada junto do Núcleo de Mestrados,
nas seguintes datas:

PARA CURSOS DE 3 SEMESTRES:

Até 30 mar de 2022

PARA CURSOS DE 4 SEMESTRES:

Até 30 set de 2023
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ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE
Considera-se trabalhador-estudante quem, em
simultâneo com a frequência do curso na NOVA
FCSH, exerça uma atividade profissional remunerada ou que seja formando/a num curso de formação
profissional, desde que, em qualquer dos casos, o
respetivo horário de ocupação seja igual ou superior a 10 horas semanais.
O estatuto de trabalhador-estudante na NOVA
FCSH proporciona condições específicas (nomeadamente a isenção de regime presencial obrigatório),
de acordo com o estabelecido no Regulamento do
Estatuto de Trabalhador-Estudante. Deverão ser
acordadas, com o/a docente de cada unidade curricular, as estratégias de aprendizagem e de avaliação que compensem as ausências justificadas.
O trabalhador-estudante usufrui ainda do dobro do
tempo até à prescrição de matrícula comparativamente com os estudantes a tempo integral.
De acordo com o Regulamento do Estatuto de Trabalhador-Estudante em vigor, o/a estudante deve
também informar a Coordenação de Curso e os
docentes do estatuto que adquiriu.

A requisição do estatuto é feita no ato da inscrição,
através de requerimento disponível no InforEstudante:
• Identificação da entidade patronal ou declaração
de início de atividade;
• Número de beneficiário de Segurança Social da
entidade patronal, se aplicável;
• Tipo de contrato de trabalho ou declaração da
entidade formadora, se aplicável;
• Categoria profissional;
• Horário de trabalho ou de formação, referindo a
data de início e de fim da atividade.
O estatuto, que vigora durante um ano letivo sendo
renovável a cada inscrição, poderá ainda ser requerido por quem começar a trabalhar até um mês
antes do final do semestre.
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ESTATUTO DE ESTUDANTE COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
De acordo com o Regulamento do Estudante com
Necessidades Educativas Especiais da Universidade
NOVA de Lisboa (Regulamento n.º 397/2018), o/a estudante em situação de deficiência física, sensorial
e intelectual deverá preencher o respetivo requerimento no InforEstudante depois de efetuar a sua
matrícula, apresentando provas da sua situação,
para avaliação e consequente atribuição do Estatuto NEE da Universidade NOVA de Lisboa. A NOVA
FCSH poderá assim implementar estratégias de
inclusão adequadas a cada estudante.
Contacto:
Gabinete de Desenvolvimento Pessoal
e Inclusão Social
neeinfo@fcsh.unl.pt

REGIME DE FREQUÊNCIA
A TEMPO PARCIAL
O regime de frequência a tempo parcial estabelece
que o/a estudante poderá inscrever-se, por semestre, num máximo de 20 ECTS, pagando o valor
proporcional ao número de créditos em que estiver
inscrito/a. É possível requerer este regime até
8 de setembro de 2022.
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MELHORIA DE NOTA
É possível pedir exame de melhoria de nota sempre que tenha sido obtida aprovação na unidade
curricular em causa. Este exame só pode ser feito
uma vez em cada unidade curricular, na época de
exames imediatamente a seguir à sua conclusão
ou no ano letivo seguinte, tendo um custo de 15€.
Os/as estudantes que usufruem de bolsa dos Serviços
de Ação Social têm isenção destes e dos restantes
emolumentos, exceto por atos fora de prazo e segundas vias de certidões.
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A TUA OPINIÃO IMPORTA

FOLHAS DE TESTE

Todos os semestres, a NOVA FCSH disponibiliza
questionários de perceção sobre o funcionamento
das unidades curriculares.

As folhas de teste têm um custo de 0,50€ por cada
grupo de 10 e podem ser adquiridas na Tesouraria
(B104a), na Livraria Colibri (D008) e na Associação
de Estudantes (B002).

Integrado no NOVA SIMAQ (Sistema Interno de
Monitorização e Avaliação da Qualidade na NOVA),
estes questionários pretendem aferir o grau de satisfação e favorecer a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Os dados recolhidos ajudam os docentes responsáveis, a Comissão
para a Avaliação do Ciclo de Estudos e o Conselho
Pedagógico a identificar os pontos positivos e os
aspetos que devem ser ajustados.
Os questionários são disponibilizados através do
InforEstudante no final de cada semestre. Não te
esqueças de os preencher, a tua opinião é valorizada!
Contactos:
Núcleo de Avaliação e Qualidade
qualidade@fcsh.unl.pt

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO

O Provedor do Estudante é o órgão da NOVA,
nomeado pelo Reitor, que tem como competência
apreciar as reclamações dirigidas pelos estudantes,
sendo independente e atuando de modo imparcial
e discreto.

Recomendamos a consulta do Regulamento de
avaliação da NOVA FCSH para que cada estudante
possa conhecer os seus direitos e deveres, no que
diz respeito à avaliação de conhecimentos nas unidades curriculares.
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BOLSAS E PRÉMIOS DE MÉRITO

BOLSAS DE ESTUDO

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior premeia os/as melhores estudantes de licenciatura, mestrado, mestrado integrado ou curso
de especialização tecnológica de cada instituição
de Ensino Superior Público e Privado que, no ano
letivo anterior, tenham obtido aprovação em todas
as unidades curriculares que integram o plano de
estudos do ano curricular em que se encontravam
inscritos/as, desde que a média das classificações
destas unidades curriculares não tenha sido inferior
a Muito Bom (16), num número máximo de bolsas
por instituição previsto anualmente.

A Universidade NOVA de Lisboa, através dos seus
Serviços de Ação Social (SASNOVA), concede apoio
social direto, através de bolsas de estudo e auxílios
de emergência a estudantes que deles necessitem.

A NOVA disponibiliza a bolsa NOVA Young Talent
Awards para o/a melhor estudante de primeiro ano
de licenciatura e Mestrado Integrado de todos os
seus cursos, no valor da propina anual.
No intuito de incentivar a excelência e a qualidade
do desempenho dos/as estudantes, a NOVA FCSH
decidiu ainda distinguir os/as melhores licenciados/
as de cada curso criando o Prémio de Mérito e Excelência da NOVA FCSH - Licenciados.

Toda a informação está disponível no site dos SASNOVA. É possível também enviar um e-mail para
bolsas@unl.pt ou dirigir-se ao Campus de Campolide
– atendimento dos Serviços de Ação Social.
A faculdade promove Bolsas para estudantes com
dificuldades económicas e mérito académico.
As informações podem ser consultadas no nosso site.
Os prazos de candidatura às bolsas de estudo da
DGES decorrem até 30 de setembro (prorrogável para
os estudantes colocados na 3.ª fase).
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ALOJAMENTO
Os Serviços de Ação Social da NOVA possuem
alojamento disponível para estudantes deslocados/
as da sua residência habitual. A informação sobre a
candidatura a estes alojamentos encontra-se disponível na página dos SASNOVA.
A faculdade possui algumas parcerias com entidades privadas de alojamento estudantil, que podem
ser consultadas no nosso site.
No espaço da Associação de Estudantes, no piso
0 da Torre B (B002), encontram-se igualmente
anúncios de particulares com casas ou quartos
para arrendar a estudantes. Estes anúncios podem ser úteis a quem não conhece a cidade e não
conseguiu obter alojamento através dos SASNOVA.
Contudo, estas ofertas são inteiramente da responsabilidade de quem as disponibiliza, não tendo a
faculdade qualquer intervenção no processo.
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ALIMENTAÇÃO
Os/as estudantes da NOVA FCSH têm ao seu dispor,
os refeitórios, tanto da Avenida de Berna, como o de
Campolide, com opção de carne ou peixe e macrobiótica, a preços controlados (2,75€). Na cantina
existe ainda uma linha de snack-bar, com mais opções diárias de pratos, apenas ao almoço, e um bar
a funcionar durante todo o dia. Na esplanada da Av.
de Berna está aberto o restaurante Com Sabor.
Existem microondas nos espaços da NOVA FCSH
que permitem aquecer refeições.
Os/as estudantes da NOVA têm ainda acesso a
todas as unidades dos SASNOVA e às unidades de
alimentação dos outros estabelecimentos de Ensino
Superior Público de Lisboa: SAS da Universidade de
Lisboa e Instituto Politécnico de Lisboa.
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SERVIÇOS DE SAÚDE
Os SASNOVA proporcionam Serviços de Saúde
aos/às estudantes de modo a contribuir para o seu
bem-estar. Mediante marcação prévia, é possível ter
acesso a consultas médicas de Psiquiatria, Psicologia e Nutrição. Existem ainda protocolos específicos
com instituições de saúde para outras especialidades.
Os SASNOVA promovem ainda campanhas de dádivas de sangue (em colaboração com as Associações
de Estudantes), campanhas de vacinação e ações
de rastreio.
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA,
INCLUSÃO E IGUALDADE - PSII+
A NOVA FCSH disponibiliza um Serviço de Psicologia,
Inclusão e Igualdade – PsII+ (psii@fcsh.unl.pt),
contribuindo para o desenvolvimento integral e
a construção progressiva da identidade pessoal e
profissional dos/as estudantes.
É possível durante todo o ano contactar o PsII+,
procurando apoio para a organização do tempo, o
desenvolvimento de capacidades ou a melhoria do
bem-estar. A análise de situações de natureza psicossocial, a orientação escolar e vocacional, o apoio
em situações de crise ou a dinamização de grupos
de aconselhamento e formação são também valências deste serviço.

© Nico Lobato

Os atendimentos realizados estão disponíveis gratuitamente para os/as estudantes da NOVA FCSH,
garantindo-se toda a confidencialidade dos processos.
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ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL
A Associação de Estudantes agrega os vários interesses dos/as estudantes da faculdade e dá-lhes
voz. É possível a inscrição em núcleos já existentes
ou criar, em conjunto com outros/as colegas, novos
núcleos relacionados com interesses específicos.
Para mais informações, é possível contactar o balcão
da Associação de Estudantes no Piso 0 da Torre B
(B002) ou enviar um e-mail para ae@fcsh.unl.pt.
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DESPORTO NA NOVA
Existe a possibilidade de inscrição nas equipas desportivas da Associação de Estudantes ou reprepsentar a NOVA, em várias modalidades individuais
e coletivas, em campeonatos universitários. Neste
sentido, dá-se também apoio a estudantes com
Estatuto de Estudante-Atleta ou de Alto Rendimento e atribuem-se Bolsas de Mérito Desportivo no
âmbito de resultados desportivos de relevo nacional
ou internacional.
Organizam-se aulas de fitness semanais, eventos
desportivos, como caminhadas, passeios de bicicleta ou baptismos desportivos, contando com múltiplas parcerias, com clubes de diferentes modalidades, na região de Lisboa e Margem sul do Tejo.
Mais informações sas.unl.pt/desporto/.

© Patrícia Sampaio

Patrícia Sampaio
A Campeã Europeia sub-23 em 2021
é estudante da NOVA FCSH na licenciatura de Ciências
da Comunicação e foi eleita Atleta Feminina do Ano 2019
pela Confederação do Desporto de Portugal.
Representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
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ESTÁGIOS, EMPREGO
E EMPREENDEDORISMO
Os vários serviços da NOVA FCSH trabalham para a
inserção profissional dos estudantes e para promover o empreendedorismo, como meio de desenvolvimento pessoal e de entrada no mercado de
trabalho:
• Núcleo de Apoio a Estudantes e Candidatos: apoio
aos estágios curriculares de licenciatura, de mestrado e ao voluntariado curricular;
• Núcleo de Apoio à Mobilidade - apoio aos estágios
Erasmus+;
• Gabinete de Inovação e Criação de Valor - divulgação de estágios profissionais.
Temos ainda disponível um Portal de Emprego com
ofertas para os estudantes da NOVA FCSH.
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ESTÁGIO E VOLUNTARIADO CURRICULAR

PROGRAMAS DE MOBILIDADE

As experiências de estágio e de voluntariado
curriculares podem ser incluídas no diploma como
unidades curriculares opcionais, a partir do 2.º ano
do curso.

É possível ter experiências de um ou dois semestres
noutras universidades através de mobilidade ao
abrigo de protocolos estabelecidos entre a NOVA
FCSH e outras instituições (nacionais e internacionais)
e, também, através de programas como o Erasmus+,
Bolsas Santander Universidades ou Almeida Garrett.

© Nico Lobato

Os processos de candidatura aos programas de mobilidade disponíveis na faculdade são geridos pelo
NAM - Núcleo de Apoio à Mobilidade, situado no 1.º
Piso da Torre B (B105c).
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GABINETE DE FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA
- CENTRO LUÍS KRUS
O Gabinete de Formação ao Longo da Vida - Centro
Luís Krus, (B105b), assim denominado em homenagem ao Prof. Luís Krus, antigo professor catedrático de História da NOVA FCSH, é responsável pela
organização das pós-graduações e cursos livres da
faculdade, a Escola de Verão e Cursos de Ano Novo
abertos a toda a comunidade.
O Curso de Português para Estrangeiros também é
da responsabilidade deste gabinete, que contribui
para o mosaico de diversidade que caracteriza o dia
a dia na NOVA FCSH.
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CATÁLOGO DAS BIBLIOTECAS
O Catálogo permite encontrar os livros das duas
Bibliotecas da NOVA FCSH, incluindo espólios e
acervos especializados das Unidades de Investigação. Os/as estudantes, docentes, investigadores/as e
trabalhadores/as podem ainda criar listas bibliográficas, realizar renovações de empréstimo e reservas
de obras emprestadas.
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BIBLIOTECAS DA NOVA FCSH
A Divisão de Bibliotecas e Documentação da NOVA
FCSH engloba a Biblioteca Mário Sottomayor Cardia, na Avenida de Berna, e a Biblioteca Vitorino
Magalhães Godinho no Colégio Almada Negreiros,
em Campolide.
Os estudantes, docentes, investigadores/as e trabalhadores/as dispõem do serviço de empréstimo
domiciliário, de empréstimo inter-bibliotecas e
de transferência de livros entre as Bibliotecas da
NOVA FCSH. A equipa da Biblioteca garante ainda o
acesso a bases de dados de publicações científicas
nacionais e internacionais e um conjunto de formações úteis para o percurso académico e de investigação.
Para ser leitor das Bibliotecas NOVA FCSH é necessário aceder à área pessoal do catálogo das Bibliotecas com as credenciais FCSH ID (utilizador: número
de aluno precedido de um “a” (ex: a41182); palavra-passe: a mesma usada para o InforEstudante).

RUN - REPOSITÓRIO DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Plataforma que pretende recolher, armazenar,
gerir, preservar e permitir o acesso da comunidade
científica e da sociedade à produção intelectual da
UNL. No repositório é possível encontrar em acesso
aberto vários artigos científicos, comunicações em
conferências, teses de doutoramento, dissertações
de mestrado, entre outros.
Pode ser consultado na seguinte ligação: RUN
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NOVA DISCOVERY
Interface comum a toda a Universidade Nova de Lisboa, que permite pesquisar os catálogos de todas
as bibliotecas da UNL, repositórios institucionais e
bases de dados de publicações científicas nacionais
e internacionais.
Pode ser consultada na seguinte ligação:
NOVA Discovery
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BIBLIOTECA MÁRIO SOTTOMAYOR CARDIA
A Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC), situada no campus da Avenida de Berna, detém um
acervo de mais de 150 mil títulos e possui importantes coleções bibliográficas cedidas por antigos
professores, intelectuais e artistas de referência.
Afirmando-se como uma biblioteca de referência
na área das Ciências Sociais e Humanas, a BMSC
está aberta a todos os estudantes, docentes, investigadores/as e trabalhadores/as da NOVA FCSH, bem
como a qualquer pessoa interessada.
A BMSC disponibiliza 6 computadores de pesquisa,
9 computadores de trabalho, 2 computadores para
consulta de teses em formato digital, 8 scanners de
utilização livre e 2 fotocopiadora multifuncional.
Localização: Torre B, Piso 1 (B101)
Horário: Dias úteis, das 8h30 às 20h. Sábados, das
9h30 às 13h30
Período de férias: Dias úteis das 9h30 às 17h
Correio eletrónico: bibliotecamsc@fcsh.unl.pt
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BIBLIOTECA VITORINO MAGALHÃES
GODINHO
A Biblioteca Vitorino Magalhães Godinho (BVMG) é
uma biblioteca especializada, vocacionada para a
investigação e dirigida, sobretudo, a investigadores/
as. Disponibiliza os fundos bibliográficos de 13 Unidades de Investigação da NOVA FCSH, bem como a
biblioteca particular de Vitorino Magalhães Godinho e a Biblioteca Samuel Schwarz, uma coleção
com características únicas e que versa, sobretudo,
a história, cultura e religião do povo judeu, conservando obras que datam desde 1510 a 1953.
A BVMG disponibiliza 3 computadores de pesquisa, 3 scanners de utilização livre e 1 fotocopiadora
multifuncional.
Localização: Colégio Almada Negreiros , Piso 1
Horário:
Período letivo: 2.ª e 6.ª feira, das 10h30 às 18h30, 3.ª a
5.ª, das 10h30 às 20h
Período de férias: Dias úteis das 10h30 às 17h
Correio eletrónico:
bibliotecavmg@fcsh.unl.pt
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BASES DE DADOS DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
As bases de dados de publicações científicas constituem uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de trabalhos académicos ou de investigação, disponibilizando o acesso a centenas de
ebooks, milhares de artigos científicos e bases de
dados referenciais das várias temáticas das Ciências
Sociais e Humanas.
As bases de dados de acesso livre estão disponíveis
na web, permitindo a qualquer utilizador pesquisar, consultar e descarregar publicações em acesso
aberto. As bases de dados de acesso restrito implicam uma subscrição, que é assegurada pela NOVA
FCSH, de modo a garantir aos/às estudantes, docentes, investigadores/as e trabalhadores/as acesso aos
respetivos conteúdos.
Como se pode aceder?
No campus da NOVA FCSH, o acesso é direto, uma
vez que os sites das revistas reconhecem a localização num campus universitário. Mas, utilizando o
FCSH ID, é possível, a partir de casa ou de outra
localização, ter as mesmas permissões para download de artigos. Basta configurar o browser da Internet para usar o “servidor proxy” da NOVA 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,
é necessário introduzir as credenciais FCSH ID.
A partir desse momento, ao aceder às várias bases
de dados de artigos, estão disponíveis as mesmas
permissões de download que se teria no campus
da NOVA FCSH.
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ECO – CAMPUS
A NOVA FCSH tem desenvolvido várias iniciativas e
projetos no âmbito da educação ambiental e sustentabilidade, tais como a promoção da mobilidade
de baixo impacto ambiental, a redução do
consumo de energia elétrica e de recursos hídricos,
a promoção da redução da produção de resíduos,
a realização de campanhas de sensibilização para
a sustentabilidade e a proteção e desenvolvimento
dos espaços exteriores.
Para desenvolver esta área foi criada a marca Eco
Campus que simboliza a vontade de intensificar o
trabalho conjunto da comunidade da NOVA FCSH
para a sustentabilidade, contribuindo de uma forma
cada vez mais eficaz para a consciencialização sobre as questões ambientais e do desenvolvimento
sustentável e para mitigar os impactos ambientais
decorrentes da vida quotidiana nos campi.
No sentido de promover a reflexão e encorajar uma
cidadania ativa que contribua para a melhoria do
ambiente e para o desenvolvimento sustentável, a
NOVA FCSH aderiu, no ano letivo 2018/2019, ao
Programa Eco Escolas (Eco Universidade) implementado em Portugal pela Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), sendo galardoada com a
Bandeira Verde desde 2019. É o reconhecimento do
trabalho desenvolvido pela comunidade académica
nas áreas da Educação Ambiental, Cidadania e
Desenvolvimento Sustentável nos últimos anos.
Acompanha as iniciativas que vão sendo programadas através do website e das redes sociais da NOVA
FCSH. Se quiseres participar com sugestões, envia-as para o e-mail novafcsh.eco@fcsh.unl.pt. A tua
colaboração é crucial para o sucesso deste projeto.

34
EQUAL – CAMPUS
A NOVA FCSH tem assumido um compromisso
claro com a construção de uma sociedade inclusiva
e justa, que se preocupa com todas as pessoas,
proporcionando igualdade de oportunidades.
Em 2021 aprovou o Plano para a Igualdade de Género e a Diversidade: um documento orientador para
a promoção ativa da igualdade de género, do respeito pela diversidade e de medidas de conciliação
entre a vida profissional, familiar e pessoal.
No ranking Times Higher Education Impact 2022,
a NOVA surge, pelo segundo ano consecutivo, como
a universidade com maior igualdade de género em
Portugal.
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CONTA FCSH ID E SERVIÇOS A QUE PERMITE ACEDER
A conta FCSH ID corresponde a uma identidade única, cujo nome de utilizador (ou login) é o
n.º de aluno precedido de um “a” (por exemplo,
a2021999999); a palavra-passe é a que se usa para
aceder ao InforEstudante. O InforEstudante comunica aos estudantes a criação da conta de e-mail
institucional. É um processo que ocorre após o login
no sistema, sempre que o utilizador já é estudante,
mas ainda não tem conta FCSH ID.
Em algumas das aplicações, tal como indicado abaixo, é necessário incluir o domínio da FCSH no nome
de utilizador (por exemplo, a2021999999@campus.
fcsh.unl.pt), enquanto noutras basta o “a” seguido
do n.º de aluno (ex: a2021999999).
As credenciais da conta FCSH ID são necessárias
para acesso aos seguintes serviços:
E-mail institucional: conta Gmail da NOVA FCSH;
toda a comunicação dos órgãos e serviços
da faculdade será feita para este e-mail –
incluir @campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador.
Intranet: informação de âmbito interno à NOVA
FCSH.
Conta FCSH-Google: conta Google dos/as estudantes da NOVA FCSH, que inclui o e-mail institucional
e as outras Google Apps – incluir @campus.fcsh.unl.
pt no nome de utilizador.
Wireless eduroam: para acesso livre à Internet em
residências e noutras universidades – incluir
@campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador.
Office 365: descarregar e usar gratuitamente o Microsoft Office em vários dispositivos – incluir
@campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador.
Bibliotecas: para inscrição de novos leitores e acesso à área pessoal do catálogo das bibliotecas.
Bases de dados: para acesso às bases de publicações
científicas nacionais e internacionais e download de
artigos, capítulos e livros.
Moodle: sistema de e-Learning da NOVA FCSH,
usado em algumas disciplinas.

Impressão/fotocópia: utilização do parque de multifuncionais da NOVA FCSH.
Para esclarecimento de questões técnicas que surjam no acesso aos serviços apresentados, contacta
o Núcleo de Infraestrutura Informática e Helpdesk:
(NI): Tel.: 21 790 83 00 | Ext.: 31291
Correio eletrónico: helpdesk@fcsh.unl.pt

36
INTRANET
O que é?
A Intranet da NOVA FCSH é uma plataforma online, disponível via site da faculdade, utilizada como
meio de divulgação de informação académica e
institucional. Convém consultar esta plataforma
com regularidade.
Na intranet acede-se a informação institucional e
prática, como modelos académicos, parcerias,
cartão da NOVA FCSH, meios informáticos
ou contactos.

Como se pode aceder?
Para efetuar a autenticação, é necessário selecionar
o botão da Intranet, acessível via site da faculdade
ou em intranet.fcsh.unl.pt, e inserir os dados
FCSH ID.
Nota: O acesso à intranet por novos/as estudantes está disponível até
48 horas após a inscrição na Faculdade.
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O ENDEREÇO DE CORREIO
ELETRÓNICO DA NOVA FCSH
O endereço de e-mail institucional é:
“a” + n.º estudante + “@campus.fcsh.unl.pt“.
Por exemplo, o e-mail do estudante n.º a2021999999
será a2021999999@campus.fcsh.unl.pt.
Toda a comunicação dos/as docentes e serviços da
faculdade com os/as estudantes é feita para este
e-mail institucional e não para o pessoal.
Para o usar é preciso:
a) Aceder a https://mail.google.com (a NOVA FCSH
aderiu ao “Google Suite for Education” e o
acesso ao e-mail institucional faz-se pelo Gmail);
b) No campo do utilizador, colocar o endereço de
e-mail da NOVA FCSH, acima indicado;
c) No campo da palavra-passe, inserir a mesma que
foi atribuída para o NONIO (InforEstudante).
Personalização do endereço
Solicitando-o por e-mail, para helpdesk@fcsh.unl.
pt, criamos um “alias” com o nome associado à
conta, por exemplo: jose.silva@campus.fcsh.unl.pt,
jsilva@campus.fcsh.unl.pt, etc. Isto permite fornecer
a terceiros apenas este endereço personalizado e
usá-lo como remetente de e-mail. Este endereço
personalizado não substitui o endereço original
como nome de utilizador ou login para as aplicações.
Configuração do e-mail da NOVA FCSH em clientes
de e-mail
O e-mail da NOVA FCSH pode ser utilizado com
clientes de e-mail, como o Outlook, Mac Mail ou os
clientes de e-mail de smartphones e tablets Android ou iOS. Os dados de configuração são:
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
consultar os tópicos de ajuda do Google.
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CONTA FCSH-GOOGLE
A NOVA FCSH aderiu ao protocolo “Google Suite for
Education”. Assim, associada à autenticação FCSH
ID, os/as estudantes possuem uma conta Google
(referida como FCSH-Google), com as aplicações
habituais deste fornecedor de serviços, entre as
quais o Gmail (e-mail institucional da NOVA FCSH),
a Drive, o Calendário, Google Docs e restantes
aplicações.
As contas FCSH-Google têm duas vantagens importantes em relação às contas Google comuns:
a) não estão sujeitas às políticas de publicidade da
Google.
Para utilização da conta FCSH-Google:
a) Aceder a https://www.google.com
b) Clicar no link “Entrar”
c) No campo do utilizador, colocar: “a” + n.º aluno +
“@campus.fcsh.unl.pt”
d) No campo da palavra-passe, inserir a palavra-passe FCSH ID
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ACESSO À INTERNET NO CAMPUS

OFFICE 365

Rede sem fios

Qualquer estudante da NOVA FCSH pode descarregar e utilizar gratuitamente o Office 365 para vários
dispositivos com que trabalhe, como PC, Mac ou
tablet.

O parque de antenas wi-fi da NOVA FCSH cobre a
generalidade da NOVA FCSH. 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 qual se acede com as credenciais FCSH
ID.
Com estas mesmas credenciais da FCSH pode-se
aceder também à internet em todas as universidades
portuguesas e europeias.
A nossa página permite seguir todos os passos
de configuração da eduroam para vários sistemas
operativos.
O Núcleo de Infraestrutura Informática e Helpdesk
da NOVA FCSH está disponível para prestar apoio
técnico e esclarecer dúvidas que possam surgir.
Cabo
Nas salas de estudo da NOVA FCSH existem tomadas de rede para ligar computadores portáteis. Para
isso, deve-se 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:
Ferramentas > Opções da Internet > Ligações >
Definições de LAN
• No Firefox, estes campos estão em:
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, à partida,
o acesso à Internet apenas pelos protocolos HTTP e
HTTPS (páginas web).
O acesso a localizações externas através de outros
protocolos (como POP ou FTP) é atribuído mediante pedido, a efetuar para o Núcleo de Infraestrutura
Informática e Helpdesk.
Correio eletrónico: helpdesk@fcsh.unl.pt

O download é feito no site da Microsoft.
Surge nessa página um campo para indicar o
endereço de e-mail da NOVA FCSH.
Depois de o inserir, clicar no botão “Começar”.
Receberás então no e-mail da NOVA FCSH uma
mensagem da Microsoft, que faculta acesso à área
pessoal do Office 365. A partir daí é possível descarregar, instalar e usar gratuitamente até cinco cópias
do Microsoft Office para diversos sistemas operativos, como Windows, Mac OS ou iOS.
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MOODLE - PLATAFORMA DE E-LEARNING
Embora muitos docentes utilizem apenas o Nonio
como forma de interagir com os/as estudantes,
para distribuição de textos ou submissão de trabalhos, outros recorrem também ao Moodle da NOVA
FCSH. O endereço é:
https://elearning.fcsh.unl.pt/acient/login/
Para entrar e ter acesso às disciplinas a que pretende associar-se na plataforma, cada estudante
deverá clicar no botão “Entrar” (no topo do ecrã) e
introduzir as respetivas credenciais FCSH ID.
Para esclarecer questões acerca dos conteúdos das
disciplinas no Moodle devem contactar-se os/as
docentes. Para outras questões acerca da utilização
do Moodle, podem utilizar-se os contactos a seguir
indicados.
Núcleo de Infraestrutura Informática e Helpdesk –
Apoio Moodle
Telefone: 21 790 83 00 | Ext.: 31291
Correio eletrónico: apoio.moodle@fcsh.unl.pt
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IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
Para imprimir, copiar ou digitalizar nas multifuncionais Ricoh destinadas a estudantes basta comprar
crédito na Tesouraria (1.º piso da Torre B) e aí receber
um código pin, com o qual se pode fazer login nas
máquinas. Em alternativa ao pin, é possível fazer
login através do FCSH ID.
As multifuncionais estão nos seguintes locais:
• 2 na Biblioteca Sottomayor Cardia, na Avenida de
Berna
• 1 no átrio junto aos serviços académicos, no piso 1
da Torre B;
• 1 na Sala de Computadores do Núcleo de Infraestrutura Informática e Helpdesk, no edifício D
(D005).
• 1 na Biblioteca Vitorino Magalhães Godinho, em
Campolide
Encontram-se instruções básicas para utilizar as
multifuncionais na Intranet, dentro da secção “Informática”.
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ESPAÇOS DE ESTUDO / LABORATÓRIOS
Para além da emblemática esplanada, uma área
de agradável convivência nos muitos dias em que
o bom clima da Avenida de Berna assim o permite,
existem espaços para estudo na Biblioteca (piso 1
da Torre B), nos pisos 0 e 3 da Torre B e no Piso 1 do
Edifício D. No Colégio Almada Negreiros encontras
espaços de estudo no 1.º e 2.º pisos e podes desfrutar
dos espaços verdes do Campus Campolide.
A cantina funciona como Espaço Alunos em alguns
períodos do dia.
A Faculdade coloca, ainda, à disposição dos seus
estudantes o Estúdio de Televisão e os seguintes
laboratórios: Laboratório de Arqueologia, LabCC:
Laboratório de Criação Cinematográfica; Laboratório
de Edição Digital, Laboratório de Geografia Física,
Laboratório de Jornalismo e Laboratório
de Música.
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OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO CAMPUS
Na Torre A está situado o Instituto de Línguas da
Universidade NOVA de Lisboa, onde se podem
frequentar cursos de um vasto conjunto de línguas
estrangeiras. No Bloco D, funciona a Livraria/Papelaria Colibri (D008).
Pode também contar-se com a NovaCópia, a loja de
cópias da faculdade, situada no Piso 0 da Torre B
(B001); são aí habitualmente depositados materiais
de apoio pelos/as docentes, para que os/as estudantes os adquiram durante o ano letivo, bem como
uma Papelaria.
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SALA DE COMPUTADORES
Local:
Av. de Berna
Edifício D, piso 0, sala D005
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PARCERIAS NOVA FCSH

© Nico Lobato

A NOVA FCSH promove várias parcerias com o objetivo de os/as estudantes usufruírem de vantagens
exclusivas.

Horário:
Dias úteis, das 9h às 23h
Sábados entre as 9h e as 18h.
Dotada de 15 computadores, cerca de 15 lugares
individuais para portáteis (com ligação por cabo ou
wi-fi) e serviço de impressão, cópia ou digitalização
(é necessário comprar crédito na tesouraria).

GLOSSÁRIO GUIA ESTUDANTE
AVALIAÇÃO CONTÍNUA

ESTÁGIO E VOLUNTARIADO CURRICULAR

AULAS PRÁTICAS

MÉDIA FINAL DE CURSO

Processo através do qual o/a estudante é sujeito a
várias avaliações ao longo do semestre, em oposição a uma única avaliação ou exame final.
Aulas de aplicação prática e experimental dos
conteúdos teóricos. Como exemplo, tens as aulas da
licenciatura em Tradução onde aprendes a utilizar
software necessário para a prática da profissão.
AULAS TEÓRICAS

Aulas de formato maioritariamente expositivo.
CADEIRA

Unidade Curricular ou Disciplina
CADEIRAS OBRIGATÓRIAS

Unidades Curriculares que o/a estudante tem obrigatoriamente que concluir para terminar o ciclo de
estudos.
CADEIRAS OPCIONAIS

Unidades Curriculares livres escolhidas pelo estudante, de acordo com a oferta da faculdade. Existem dois tipos de cadeias opcionais: Condicionadas
(cadeiras dentro da oferta do curso) ou livres (cadeiras referentes a outros cursos).
CICLO DE ESTUDOS

Conjunto de Unidades Curriculares que, ao totalizarem um certo número de ETCS, conferem um grau
académico específico ao/à estudante. As licenciaturas correspondem ao 1.º ciclo de estudos, os mestrados ao 2.º ciclo de estudos, e o 3.º ciclo de estudos
refere-se a doutoramentos.
ECTS

Ou European Credit Transfer System, também apelidados de "créditos", são essencialmente o peso de
cada Unidade Curricular na média final de curso.
EQUIVALÊNCIA (CREDITAÇÃO)

Processo através do qual o aluno substitui uma
Unidade Curricular por créditos adquiridos previamente.
ESCALA DE AVALIAÇÕES

As avaliações universitárias são enquadradas numa
escala de 0 a 20.
ESPECIALIZAÇÃO

Qualificação atribuida aos estudantes que realizam
um determinado número de Unidades Curriculares
opcionais numa área de estudos especifica. Por
exemplo, um/a estudante de Ciências da Comunicação pode ter uma especialização em Sociologia.
Também poderá ser apelidado de Minor.
ÉPOCA DE EXAME DE RECURSO OU MELHORIA

Período no qual os/as estudantes que obtiveram
uma avaliação final inferior a 10 ou que desejam
melhorar a classificação obtida durante o semestre,
realizam exames para alterar os seus resultados
finais.

Opção livre realizada durante o ciclo de estudos que
pode susbstituir uma unidade curricular de 6 ECTS.
(opção livre).
Média arimétrica das avaliações finais do conjunto
de Unidades Curriculares realizadas ao longo do
ciclo de estudos. Tem em atenção que as cadeiras
poderão ter pesos diferentes, dependendo dos seus
ECTS. Quanto maior for o valor dos ECTS, maior o
peso da Unidade curricular na média.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DA AV. DE BERNA

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.

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:
naec@fcsh.unl.pt

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

COMO CHEGAR

COMO CHEGAR

Avenida de Berna, 26-C
1069-061 Lisboa

Colégio Almada Negreiros,
1099-032 Lisboa

Telefone: +351 21 790 83 00

Telefone: +351 21 790 83 01

Metro

Portaria Reitoria - Rua da Mesquita
Portaria NOVA School of Law Travessa Estevão Pinto

Estação do Campo Pequeno (Linha Amarela)
Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)

Metro

Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Estação de São Sebastião (Linha Vermelha)
Estação Praça de Espanha (Linha Azul)

Carris
716, 726, 756

Carris
701, 702, 758

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

CP
Sete Rios
Estação mais próxima com ligação direta à Linha
Azul do Metro - Estação Praça de Espanha
Campolide
Ligação Carris: Autocarros 701, 702, 758

Shuttle
Podes circular livremente entre os dois espaços
da faculdade de forma gratuita através do nosso
shuttle.

fcsh.unl.pt

