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A NOVA FCSH e as formações que oferece nas áreas 
das ciências sociais, das artes e das humanidades 
continuam a estar na primeira linha das escolhas 
dos/as estudantes, merecendo a sua preferência  
e confiança, justificadas pela diversidade académi-
ca, pela relação com os ambientes de investigação 
em que a NOVA FCSH é líder e pela sua abertura à 
sociedade.  
 
Mais do que nunca, é importante estudar ciências 
sociais, artes e humanidades para se construir 
sociedades e cidadãos informados e enfrentar os 
grandes desafios que hoje se colocam. 

As nossas sociedades atravessam mudanças  
aceleradas, que exigem cidadãos informados,  
competentes nas suas abordagens interdisciplina-
res e preparados profissionalmente para a comple-
xidade do presente e para os desafios do futuro. 

A liberdade de pensar e o pensamento crítico que 
nos caracterizam constituem o ambiente de que 
precisas e que te ajudará a desenvolver as tuas  
capacidades e a tua criatividade. 

Bem-vindo/a à NOVA FCSH.

Francisco Caramelo
Diretor da NOVA FCSH 
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InforEstudante - Plataforma Académica

Serviço de Atendimento  
Académico

2

3

1

A InforEstudante é a plataforma de apoio a estu-
dantes da Faculdade de Ciências Sociais e Huma-
nas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH). 
Esta plataforma faz parte do sistema NONIO utiliza-
do 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?
A InforEstudante está disponível a partir do site da 
Faculdade ou diretamente na seguinte ligação:

inforestudante.fcsh.unl.pt

A maior parte dos pedidos de documentação po-
dem ser feitos através da Inforestudante. Se tiveres 
dúvidas sobre algum destes processos, contacta o 
Núcleo de Licenciaturas da Divisão Académica.

Correio eletrónico:
licenciaturas@fcsh.unl.pt

1º Semestre: 2º Semestre:

28 set a 2 out 8 fev a 28 mai

6 out a 18 dez 15 e 16 fev 2021

29 mar a 5 abr de 2021até 4 jan de 2021

até 11 jun de 2021

Período letivo:
Interrupção letiva Carnaval:

Interrupção letiva Páscoa:
Registo e publicação resultados finais de frequência:

Registo e publicação resultados finais de frequência:

Abertura do ano letivo (acolhimento de atuais e 
novos(as) estudantes):

Período letivo:

O calendário completo está disponível em: www.fcsh.unl.pt/calendario/ano-letivo-2020-21

Para aceder aos dados, basta preencher os campos 
em aberto com o Utilizador (email institucional) e a 
palavra-chave que lhe está associada.

A InforEstudante tem como único requisito de 
software para acesso ao sistema a utilização de um 
Internet Browser e garante todas as suas funcionali-
dades quando usada em dispositivos móveis, sendo 
adaptável a cada um desses dispositivos.

Calendário Escolar

https://inforestudante.fcsh.unl.pt/
mailto:licenciaturas%40fcsh.unl.pt?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/calendario/ano-letivo-2020-21


Propinas e Emolumentos

Regras de Inscrição  
em Unidades Curriculares

Mudança de par  
Instituição/Curso

Datas de pagamento e os valores das propinas e de 
outros custos inerentes à frequência do curso.

Seguro escolar 2020/21: 
(no ato de inscrição)

Custo administrativo:
(no ato de inscrição)

Propina anual:

Modalidades de pagamento: 

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

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 2021; 

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

Prestações | Data limite de pagamento | Valor(€)

1.ª          No ato de inscrição 69.70€   
 
2.ª 31 out 2020 69.70€ 

3.ª  30 nov 2020 69.70€ 

4.ª 31 dez 2020 69.70€   
 
5.ª 31 jan 2021 69.70€

6.ª 28 fev 2021 69.70€

7.ª 31 mar 2021 69.70€

8.ª 30 abr 2021 69.70€

9.ª 31 maio 2021 69.70€

10.ª 30 jun 2021 69.70€

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.  
Excecionalmente, a partir do 3.º semestre de fre-
quência da Universidade, poderá inscrever-se a num 
máximo de 72 ECTS, para efeitos de recuperação de 
unidades curriculares em que tenha reprovado.

Só é possível apresentar candidatura a uma  
mudança de par instituição/curso  no final  
do primeiro de ano na licenciatura na qual o(a) 
estudante obteve colocação, através do Concurso 
Nacional de Acesso. Os prazos e vagas para mudan-
ça de curso dentro da Faculdade são estipulados 
anualmente.

No caso de transferência da NOVA FCSH para uma 
outra instituição de ensino superior devem consul-
tar-se os  prazos e a documentação da instituição 
para a qual se pretende transferência.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do 
Regulamento relativo à inscrição, pagamento de 
propinas, taxas e emolumentos na Faculdade de Ci-
ências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, Despacho n.º 4504-A/2019, de 2 de maio e 
dos Valores das Propinas, modalidades e prazos de 
pagamento para o ano letivo 2020/2021, Despacho 
n.º 32/2020, de 10 de agosto  

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

APOIOS PARA PROPINAS

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

Têm também direito ao reembolso de propinas 
e taxas de inscrição os bombeiros profissionais, 
bombeiros voluntários e descendentes em primei-
ro grau. Todas as informações no Despacho n.º 
2236/2020.

Os(as) estudantes que estiverem à espera de 
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.
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TAXAS: 

PROPINA:
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35€ 

+

697€ 

2,50€

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/mudanca-de-par-instituicaocurso?plid=593
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202272/details/maximized?serie=II&date=2017-05-01&dreId=122202270
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202272/details/maximized?serie=II&date=2017-05-01&dreId=122202270
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202272/details/maximized?serie=II&date=2017-05-01&dreId=122202270
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202272/details/maximized?serie=II&date=2017-05-01&dreId=122202270
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/documentos/Despacho_32_2020_Valores_Propinas_20_21.pdf 
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/documentos/Despacho_32_2020_Valores_Propinas_20_21.pdf 
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/documentos/Despacho_32_2020_Valores_Propinas_20_21.pdf 
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/legislacao/tabela_emolumentos.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/legislacao/tabela_emolumentos.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/legislacao/Despacho_27_2016_Tabela_emolumentos.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/141256/details/normal?q=decreto-lei+358%2F70
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129260705/details/normal?l=1%20Despacho%20n.�%202236/2020


Estatuto de Trabalhador-Estudante

Melhoria de Nota

Regime de frequência  
a tempo parcial

Qualidade do Ensino

Regulamento de Avaliação

Estatuto de Estudante com 
Necessidades Educativas 
Especiais

Considera-se trabalhador-estudante quem, em 
simultâneo com a frequência do curso na NOVA 
FCSH, exerça uma atividade profissional remunera-
da ou que seja formando(a) num curso de formação 
profissional, desde que, em qualquer dos casos, o 
respetivo horário de ocupação seja igual ou supe-
rior a 10 horas semanais.

O estatuto de trabalhador-estudante na NOVA 
FCSH proporciona condições específicas (nomeada-
mente a isenção de regime presencial obrigatório), 
de acordo com o estabelecido no Regulamento de 
Avaliação. Deverão ser acordadas, com o(a) docente 
de cada unidade curricular, as estratégias de apren-
dizagem e de avaliação que compensem as ausên-
cias justificadas. 

O trabalhador-estudante usufrui ainda do dobro do 
tempo até à prescrição de matrícula comparativa-
mente com os estudantes a tempo integral.

De acordo com o Regulamento de Avaliação em 
vigor, o(a) estudante deve também informar a 
Coordenação de Curso e docentes do estatuto que 
adquiriu.

O regime de frequência a tempo parcial estabelece 
que o(a) estudante poderá inscrever-se, por se-
mestre, num máximo de 20 ECTS, pagando o valor 
proporcional ao número de créditos em que estiver 
inscrito. É possível requerer este regime até  
9 de outubro de 2020.

É possível pedir exame de melhoria de nota sem-
pre 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, e tem um custo de 15€.  
Os(as) estudantes que usufruem de bolsa dos Serviços 
de Ação Social têm isenção destes e dos restantes 
emolumentos, exceto emolumentos por atos fora 
de prazo e segundas vias de certidões.

A NOVA FCSH tem um sistema interno de garan-
tia da qualidade do ensino, da responsabilidade 
do Conselho Pedagógico. Disponibilizamos mais 
informação e apelamos à participação nos momen-
tos de avaliação das unidades curriculares ao longo 
do curso. A opinião de todos e todas é fundamental 
para nós.

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 uni-
dades curriculares. 

De acordo com o Regulamento do Estudante com 
Necessidades Educativas Especiais da Universidade 
NOVA de Lisboa (Regulamento n.º 397/2018), o(a) 
estudante com necessidades especiais deverá pre-
encher o respetivo requerimento na Inforestudante 
depois de efetuar a sua matrícula, dando provas da 
sua situação, para avaliação e consequente atri-
buição do Estatuto NEE da Universidade NOVA de 
Lisboa. A NOVA FCSH poderá assim implementar 
estratégias de inclusão adequadas a cada estudante.

Contacto:
Núcleo de Apoio ao Aluno e Candidato
naac@fcsh.unl.pt

A requisição do estatuto é feita no ato de inscrição, 
através de requerimento disponível na Inforestu-
dante: 

• 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 reque-
rido por quem começar a trabalhar até um mês 
antes do final do semestre.
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https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/despacho_5_2009.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/despacho_5_2009.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/qualidade/monitorizacao-interna/
https://www.fcsh.unl.pt/qualidade/monitorizacao-interna/
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/Regulamento_Avaliacao.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/Regulamento_Avaliacao.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/115620378/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115620378/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115620378/details/maximized
mailto:naac%40fcsh.unl.pt?subject=


Bolsas e Prémios de Mérito

Alojamento

Alimentação no Campus

Bolsas de Estudo

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior premeia os(as) melhores estudantes de licen-
ciatura, 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 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 qualida-
de 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.

Os Serviços de Ação Social da NOVA possuem  
morada para estudantes deslocados 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 entida-
des privadas de alojamento estudantil, que podem 
ser consultadas no nosso site. 

No espaço da Associação de Estudantes, no piso 0 
da Torre B, 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 aloja-
mento através dos SASNOVA. Contudo, estas ofertas 
são inteiramente da responsabilidade de quem as 
disponibiliza, não tendo a Faculdade qualquer inter-
venção no processo.

Os(as) estudantes da NOVA FCSH têm ao seu dis-
por, para almoço e jantar, o refeitório da cantina da 
Faculdade, com opção normal e macrobiótica, a 
preços controlados (2,75€). Na cantina existe ainda 
linha de snack-bar, com mais opções diárias de pra-
tos, apenas ao almoço, e um bar a funcionar durante 
todo o dia, para lanches. Na esplanada da NOVA 
FCSH está aberto o restaurante Com Sabor.

Existem microondas no espaço da cantina e no 
átrio da Torre B que permitem aquecer refeições 
trazidas de casa. 

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.

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. 

Toda a informação está disponível no site dos 
SASNOVA. É possível também enviar 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.
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115620379/details/normal?q=Regulamento+n.%C2%BA%20398%2F2018
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115620379/details/normal?q=Regulamento+n.%C2%BA%20398%2F2018
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/Regulamento_Atribuicao_Premio_Merito_Excelencia.pdf
https://www.fcsh.unl.pt/static/documentos/regulamentos/licenciaturas/Regulamento_Atribuicao_Premio_Merito_Excelencia.pdf
https://sas.unl.pt/alojamento/
https://www.fcsh.unl.pt/mecenato-nova-fcsh/mecenato-na-nova-fcsh-lista-de-parcerias/#1587738251589-46e803b5-af12
https://sas.unl.pt/alimentacao/cantina-da-faculdade-de-ciencias-sociais-e-humanas-fcsh/
https://sas.unl.pt/alimentacao/cantina-da-faculdade-de-ciencias-sociais-e-humanas-fcsh/
https://www.zomato.com/pt/grande-lisboa/com-sabor-lisboa-entrecampos-lisboa
https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/
mailto:bolsas%40unl.pt?subject=
https://www.fcsh.unl.pt/mecenato-nova-fcsh/#1587729845609-7c26a4fe-d3c1


Associativismo Estudantil

Serviços de Saúde

Desporto na NOVA

A Associação de Estudantes agrega os vários inte-
resses 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 ou 
enviar um e-mail para ae@fcsh.unl.pt.

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, Psicolo-
gia e Nutrição. Existem ainda protocolos específicos 
com instituições de saúde para outras especialidades. 

Os SASNOVA promovem ainda campanhas de dádi-
vas de sangue (em colaboração com as Associações 
de Estudantes), campanhas de vacinação e ações 
de rastreio.

Existe a possibilidade de inscrição nas equipas 
desportivas da Associação de Estudantes ou repre-
sentar a NOVA, em várias modalidades individuais e 
coletivas, nos campeonatos universitários.  
Mais informações sas.unl.pt/desporto/.

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 psi-
cossocial, a orientação escolar e vocacional, o apoio 
em situações de crise ou a dinamização de grupos 
de aconselhamento e formação são também valên-
cias deste serviço.

Os atendimentos realizados estão disponíveis gra-
tuitamente para os(as) estudantes da NOVA FCSH, 
garantindo-se toda a confidencialidade dos processos. 
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Patrícia Sampaio

A campeã mundial de judo na categoria -78kg  
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.
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Serviço de Psicologia,  
Inclusão e Igualdade – PsII+

https://ae.fcsh.unl.pt/
mailto:ae%40fcsh.unl.pt?subject=
https://sas.unl.pt/saude/consultas-de-psiquiatria/
https://sas.unl.pt/saude/consultas-de-psicologia-clinica/
https://sas.unl.pt/saude/consultas-de-psicologia-clinica/
https://sas.unl.pt/saude/consultas-de-nutricao/
https://sas.unl.pt/saude/protocolos/
https://sas.unl.pt/desporto/
mailto:psii%40fcsh.unl.pt?subject=


Programas de Mobilidade

Estágios, Emprego  
e Empreendedorismo

Unidades Curriculares de 
Opção Livre – Estágio  
e Voluntariado Curricular

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.
Os processos de candidatura aos programas de mo-
bilidade disponíveis na Faculdade são geridos pelo 
NEIMA – Núcleo de Estudante Internacional e Mobi-
lidade Académica, situado no 1.º Piso da Torre B.

O Núcleo de Integração Profissional e de Antigos 
Alunos (NIPAA), que funciona no 1.º piso da Torre B, 
tem como objetivos apoiar a inserção profissional 
de estudantes e recém-licenciados(as) da NOVA 
FCSH e promover o empreendedorismo como 
meio de desenvolvimento pessoal e de entrada no 
mercado de trabalho. É possível marcar um atendi-
mento personalizado e apelamos desde já à parti-
cipação nas várias iniciativas que o NIPAA organiza 
durante o ano letivo, bem como à inscrição no Portal 
de Emprego para estudantes da NOVA FCSH.

As experiências de estágio e de voluntariado  
curriculares podem ser incluídas no diploma como 
unidades curriculares opcionais, a partir do 1.º ano 
do curso. Disponibilizamos aqui mais informação 
sobre estágios e voluntariado curriculares.

Centro Luís Krus – Formação ao Longo da Vida

O Centro Luís Krus – Formação ao Longo da Vida, 
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, bem 
como pelas iniciativas Verão na Nova, para alunos 
do Ensino Secundário, e Escola de Verão, aberta a 
toda a comunidade. 

O Curso de Português para Estrangeiros também 
é da responsabilidade deste Centro, que contribui 
para o mosaico de diversidade que caracteriza o dia 
a dia do nosso campus.
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Bibliotecas da NOVA FCSH

Catálogo bibliográfico

RUN - Repositório da  
Universidade Nova de Lisboa

NOVA Discovery

Biblioteca Mário Sottomayor 
Cardia

Biblioteca Vitorino  
Magalhães Godinho

Mapoteca

A Divisão de Bibliotecas e Documentação da NOVA 
FCSH engloba a Biblioteca Mário Sottomayor Cardia, 
a Biblioteca Vitorino Magalhães Godinho  
e a Mapoteca.

Para além de fornecer um conjunto de serviços 
a estudantes, docentes, investigadores(as) e 
trabalhadores(as) da NOVA FCSH (empréstimo  
domiciliário, empréstimo inter-bibliotecas, formação, 
entre outros) garante o acesso a um conjunto de 
ferramentas eletrónicas.

Catálogo informatizado que contém as referências 
e localizações de todos os livros e revistas das diver-
sas bibliotecas da NOVA FCSH.

Plataforma que faculta o acesso livre à produção 
científica realizada na Universidade NOVA.

Pode ser consultado na seguinte ligação: RUN

Uma interface comum a toda a Universidade NOVA 
que permite pesquisar, catálogos de todas as biblio-
tecas da NOVA, repositórios institucionais, plataforma 
b-on e bases de dados de artigos científicos.

Pode ser consultada na seguinte ligação:  
NOVA Discovery

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, falecido em 2006. Esta biblioteca está 
aberta a estudantes, docentes, investigadores(as) 
e trabalhadores(as)  da NOVA FCSH, bem como a 
qualquer pessoa interessada. 

Detentora de um acervo com mais de 150 mil títulos 
(142 mil monografias, 4 mil periódicos e 4 mil unida-
des de material não-livro) a BMSC afirma-se como 
uma biblioteca de referência na área das Ciências 
Sociais e Humanas.

Para ser leitor(a) da BMSC é necessário preencher o 
respetivo formulário. Após validação por parte dos 
serviços da Divisão de Bibliotecas e Documentação, 
começa-se a beneficiar dos serviços da biblioteca 
e, acedendo à Área Pessoal, é possível visualizar e 
alterar os dados pessoais; consultar empréstimos 
em curso; aceder a todas as operações realizadas; 
confirmar todas as notificações enviadas e penali-
zações 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: bibliotecamsc@fcsh.unl.pt

A Biblioteca Vitorino Magalhães Godinho - BVMG 
é uma biblioteca especializada, vocaciona-
da para a investigação e dirigida, sobretudo, a 
investigadores(as).  É assim designada desde 2018, 
na sequência da doação da biblioteca do Professor 
Vitorino Magalhães Godinho, feita pela família à 
Faculdade

Para além desta biblioteca particular, a BVMG 
disponibiliza, ainda, os fundos documentais de 14 
Unidades de Investigação da NOVA FCSH. Aqui se 
acolhe, também, a Biblioteca Samuel Schwarz, uma 
coleção com características únicas e que versa, so-
bretudo, a história, cultura e religião do povo judeu, 
conservando obras que datam desde 1510 a 1953.

Localização: Colégio Almada Negreiros

Horário: Dias úteis das 10h30 às 18h30

Correio eletrónico:
centrodocumentacao@fcsh.unl.pt

A Mapoteca possui um acervo de cartografia (de 
base e temática) produzida por diversas institui-
ções, 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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Bases de Dados de Revistas e Artigos Científicos

O que é uma base de dados de revistas  
e artigos científicos?

As bases de dados de revistas e artigos científi-
cos podem ser multidisciplinares ou temáticas. 
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, 
que é assegurada pela NOVA FCSH, para garantir o 
acesso aos conteúdos. 

Como se pode aceder?

No campus da NOVA FCSH, o acesso é direto, uma 
vez que os sites das revistas reconhecem a localiza-
ção num campus da Universidade. Mas, usando a 
FCSH ID, é possível, a partir de casa ou de outra  
localização, ter as mesmas permissões para down-
load de artigos. Basta configurar o browser da Inter-
net 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.

Quais as bases de dados disponíveis?

As bases de dados de acesso restrito a que se pode 
aceder estão listadas na área da Biblioteca do nosso 
site. 

Eco – Campus 

O Eco-Escolas é um Programa Internacional da 
Fundação para a Educação Ambiental (FEE),  
reconhecido pela UNESCO como a maior rede de 
educação para a sustentabilidade no mundo.  
É implementado em Portugal pela Associação  
Bandeira Azul da Europa (ABAE), desde 1996.

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 ao Programa Eco-Escolas  
(Eco-Universidade) no ano letivo 2018/2019,  
recebendo a sua primeira Bandeira Verde, renovada 
em 2019/2020. É o reconhecimento do trabalho  
desenvolvido pela comunidade académica nas áre-
as da Educação Ambiental, Cidadania  
e Desenvolvimento Sustentável nos últimos anos.

A implementação deste Programa na NOVA FCSH, 
designado NOVA FCSH ECO CAMPUS, passa pela 
organização de várias iniciativas que têm como 
finalidade a sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável e para os problemas ambientais.  
Todos os anos são desenvolvidas atividades no  
âmbito dos temas base (água, resíduos, energia,  
entre outros) e no ano letivo 2019/2020, foram  
adicionalmente exploradas as temáticas  
“Comunidades Sustentáveis” e “Espaços Exteriores”.

Os objetivos do Plano de Ação são os seguintes:

• Promoção de campanhas de informação e 
 sensibilização para a poupança de recursos –   
 água, eletricidade, papel, etc;
• Consciencialização para o uso de produtos 
 biodegradáveis;
• Campanhas de sensibilização para Reduzir, 
 Reutilizar e Reciclar;
• Promoção do uso de transportes públicos ou não 
 poluentes;
• Campanha para a redução do ruído (ex. refeitório);
• Realização de compostagem.

Acompanha as iniciativas que vão sendo programa-
das 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.
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FCSH ID e Serviços a que permite aceder

A FCSH ID é uma identidade única, cujo nome de 
utilizador (ou login) é o n.º de aluno precedido de 
um “a” (por exemplo, a70123); a palavra-passe é a 
que se usa para aceder à Inforestudante. A platafor-
ma Inforestudante comunica aos estudantes a cria-
ção da conta de e-mail institucional. É um processo 
que ocorre após o login no sistema, sempre que o 
utilizador já é aluno, mas ainda não tem conta FCSH 
ID.

Em algumas das aplicações, tal como indicado abai-
xo, 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 n.º 
de aluno (ex: a70123).

As credenciais FCSH ID são necessárias para acesso 
aos seguintes serviços:

Email institucional - conta Gmail da NOVA FCSH; 
toda a comunicação dos órgãos e serviços da Facul-
dade será feita para este email – incluir @campus.
fcsh.unl.pt no nome de utilizador.

Intranet - informação de âmbito interno à NOVA 
FCSH.

Conta FCSH-Google - conta Google dos(as) estudan-
tes da NOVA FCSH, que inclui o email institucional – 
incluir @campus.fcsh.unl.pt no nome de utilizador.

Wireless Eduroam - para acesso livre à Internet em 
residências e noutras universidades – incluir @cam-
pus.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.

Bases de dados de artigos científicos - para download 
de artigos científicos a partir de casa.

Plataforma Moodle - sistema de e-learning da 
NOVA FCSH.

Impressão/fotocópia - utilização do parque de mul-
tifuncionais da NOVA FCSH.

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 ins-
titucional. 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, 
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 email institucional é: 
“a” + nº aluno + “@campus.fcsh.unl.pt“. 
Por exemplo, o email do estudante nº 70123 será 
a70123@campus.fcsh.unl.pt.

Toda a comunicação dos órgãos e serviços da Facul-
dade com os(as) estudantes é feita para este email 
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 email institucional faz-se pelo Gmail);

b) No campo do utilizador, colocar o endereço de 
email da FCSH, acima indicado;

c) No campo da palavra-passe, inserir a mesma 
palavra-passe que foi atribuída para o NONIO  
(Inforestudante).

Personalização do endereço

Solicitando-o por email, para informatica@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 forne-
cer a terceiros apenas este endereço personalizado 
e usá-lo como remetente de email. Note que este 
endereço personalizado não substitui o endereço 
original como nome de utilizador ou login para as 
aplicações (que continuará a ser sempre, no nosso 
exemplo, a70123@campus.fcsh.unl.pt).

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 email de smartphones e tablets Android ou iOS. 
Para configurar devem usar-se 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 
consultar os tópicos de ajuda do Google. 

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 (email institucional da FCSH), a Drive, 
o Calendário, Google Docs e restantes aplicações.

As contas FCSH-Google têm duas vantagens impor-
tantes em relação às contas Google comuns:

a) armazenamento ilimitado;

b) não estão sujeitas às políticas de publicidade da 
Google.

Para utilização da conta FCSH-Google:

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 palavra-
-passe FCSH ID

Office 365

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

O download é feito no site da Microsoft. 

Surge nessa página um campo para indicar o  
endereço de email da NOVA FCSH.  

Depois de o inserir, clica-se no botão “Comece já”.

Recebe-se então no email da NOVA FCSH uma 
mensagem da Microsoft, que faculta acesso à área 
pessoal do Office 365. A partir daí pode-se descarre-
gar, instalar e usar gratuitamente até cinco cópias 
do Microsoft Office para diversos sistemas operati-
vos, como Windows, Mac OS ou iOS.

Acesso à Internet no Campus

Rede sem fios

O parque de antenas wi-fi da NOVA FCSH cobre a 
generalidade 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, é necessário fazer a autenticação com as cre-
denciais FCSH ID, usadas para outras plataformas 
da Faculdade. 

Com estas mesmas credenciais da FCSH pode-se 
aceder também à internet em todas as universidades 
portuguesas e europeias, uma vez que a eduroam é 
a rede wireless das universidades europeias.

A nossa página permite  seguir todos os passos 
de configuração da eduroam para vários sistemas 
operativos.

O Núcleo de Informática da NOVA FCSH está dispo-
nível para prestar apoio técnico e esclarecer dúvidas 
que possam surgir.

Cabo

Nas salas de estudo da NOVA FCSH existem toma-
das 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 > Defini-
ções

• 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 median-
te pedido, a efetuar para o serviço de Helpdesk do 
Núcleo de Informática. 

Correio eletrónico: helpdesk@fcsh.unl.pt
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36 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 ter acesso às disciplinas a que pre-
tende 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 Informática – Apoio Moodle

Telefone: 21 790 83 00 | Ext.: 1222

Correio eletrónico: apoio.moodle@fcsh.unl.pt
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Espaços de Estudo  
/ Laboratórios

Impressão, Fotocópia  
e Digitalização

Sala de Computadores

Parcerias NOVA FCSH

Outros Serviços disponíveis 
no Campus

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 B2. Existe igualmente uma sala de informá-
tica no edifício B2.

A cantina funciona como Espaço Alunos em alguns 
períodos do dia. As condições de utilização para 
2020/21 estarão disponíveis em breve.

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; Labora-
tório de Edição Digital, Laboratório de Geografia 
Física, Laboratório de Jornalismo e Laboratório de 
Música.

Para imprimir, copiar ou digitalizar nas multifuncio-
nais Ricoh destinadas a estudantes basta comprar 
crédito na Tesouraria (1.º piso da Torre B): recebe-se 
então um pin, com o qual se pode  fazer login  nas 
máquinas e usá-las. Em alternativa ao pin, é possí-
vel fazer login nas máquinas através da FCSH ID.

As multifuncionais estão nos seguintes locais do 
campus:

• 2 na Biblioteca Sottomayor Cardia;

• 1 no átrio junto aos serviços académicos,  no piso 1 
da Torre B;

• 1 na sala de impressão da Sala de Computadores 
do Núcleo de Informática, no edifício B2.

Encontram-se instruções básicas para utilizar as 
multifuncionais na Intranet, dentro da secção “In-
formática”.

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, cópia ou digitalização 
(pago).

A NOVA FCSH promove várias parcerias com o obje-
tivo de os(as) estudantes usufruírem de vantagens 
exclusivas.

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 B2, funciona a Livraria/Pape-
laria Colibri. Já no pátio da Faculdade encontra-se a 
dependência do Banco Santander. 

Pode também contar-se com a Novacópia, a loja 
de cópias da Faculdade, situada no Piso 0 da Torre 
B; são aí habitualmente depositados materiais de 
apoio pelos docentes, para que os(as) estudantes 
os adquiram durante o ano letivo, bem como uma 
Papelaria.
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https://intranet.fcsh.unl.pt/servicos-de-informatica
https://intranet.fcsh.unl.pt/servicos-de-informatica
https://www.fcsh.unl.pt/mecenato-nova-fcsh/mecenato-na-nova-fcsh-lista-de-parcerias/
https://ilnova.fcsh.unl.pt/
https://ilnova.fcsh.unl.pt/
http://www.edi-colibri.pt/Default.aspx
http://www.edi-colibri.pt/Default.aspx
https://www.santander.pt/universitarios


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

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

