A NOVA FCSH EM PERGUNTAS E RESPOSTAS
NOVOS ALUNOS LICENCIATURA 2017/18

1. Quais são as datas de pagamento e os valores das propinas e de outros custos inerentes à
frequência do curso?
A. Taxas:
Seguro escolar 2017/2018: 2,5€ (no ato de inscrição)
Custo Administrativo: 35€ (no ato de inscrição)
B. Propina
1. Propina anual: 1063,47€
2. Modalidades de pagamento:
a) Pagamento total da propina no ato de inscrição, no valor de 1063,47€;
b) Em duas prestações: a primeira, no valor de 531,74€, a pagar no ato da inscrição e a
segunda, no valor de 531,73€, até ao dia 31 de março de 2017;
c) Em sete prestações: Dentro dos prazos estipulados, como indicado seguidamente:
Prestações

Valor em euros (€)

Data limite de pagamento

1ª Prestação

151,92€

No ato de inscrição

2ª Prestação

151,92€

31 de outubro de 2017

3ª Prestação

151,92€

30 de novembro de 2017

4ª Prestação

151,92€

31 de janeiro de 2018

5ª Prestação

151,92€

28 de fevereiro de 2018

6ª Prestação

151,92€

31 de março de 2018

7ª Prestação

151,95€

30 de abril de 2018

Os alunos candidatos a Bolsa dos Serviços de Ação Social (SASNOVA) necessitam de realizar
apenas o pagamento do seguro escolar para poderem realizar a sua inscrição. Os restantes
pagamentos devidos são adiados até à decisão final do resultado da candidatura. Em caso de
concessão da bolsa fica dispensado de pagar os custos administrativos.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do Despacho n.º 22/2017 - Normas orientadoras relativas
à inscrição, pagamento de propinas, taxas e emolumentos na NOVA FCSH e do Despacho n.º 24/2017 - Valores das
Propinas, modalidades e prazos de pagamento para o ano letivo 2016/2017.

Consulta ainda a Tabela de Emolumentos da Universidade NOVA de Lisboa e o Despacho nº27/2016.
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2. Está prevista, em alguma situação, a isenção de 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 primeiro grau. Todas as informações no Despacho
n.º 7456/2013.

3. Visto que a maioria das licenciaturas possui percursos curriculares recomendados, quais
são as regras para inscrição nos anos letivos?
Os estudantes deverão, na medida do possível, respeitar as recomendações dos
Departamentos relativamente à inscrição em unidades curriculares.
Em cada ano letivo, o estudante a tempo inteiro poderá inscrever-se a um máximo de 60 ECTS.
Excecionalmente, a partir do 3.º semestre de frequência da Universidade, poderá inscrever-se
a um máximo de 72 ECTS, para efeitos de recuperação de unidades curriculares em que tenha
reprovado.
4. Posso fazer um estágio ou voluntariado durante a licenciatura?
Sim, e essas experiências podem ser incluídas no teu diploma como unidades curriculares
opcionais, a partir do 1º ano do curso. Informa-te aqui sobre estágios e voluntariado
curriculares.
5. Pretendo trabalhar durante o curso ou já estou inserido no mercado de trabalho. Como
posso requerer o estatuto de estudante-trabalhador na Faculdade e que benefício trará para
a conciliação de ambas as atividades?
Considera-se estudante-trabalhador o aluno que exerça em simultâneo com a frequência do
curso na NOVA FCSH uma atividade profissional remunerada ou que seja formando 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 estudante-trabalhador na NOVA FCSH permitir-te-á estar isento do regime
presencial obrigatório das aulas, bem como dispor de uma época especial de avaliação, da qual
poderás ou não usufruir. Deverás sempre delinear, com os docentes de cada unidade
curricular, estratégias de aprendizagem e de avaliação que compensem as ausências
justificadas.

O estudante-trabalhador usufrui ainda do dobro do tempo até à prescrição de matrícula
comparativamente com os estudantes a tempo integral.
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De acordo com o Regulamento de Avaliação em vigor, o aluno deve também informar o
Coordenador de Curso e Docentes do estatuto que adquiriu.
Poderás requerer o estatuto no ato de inscrição, junto da Divisão Académica, entregando a
seguinte documentação:
a) Identificação da entidade patronal, ou declaração de início de atividade;
b) Número de beneficiário de Segurança Social da entidade patronal, se aplicável;
c) Tipo de contrato de trabalho ou declaração da entidade formadora, se aplicável;
d) Categoria Profissional;
e) Horário de trabalho ou de formação, referindo a data de início e fim da atividade.
Se começares a trabalhar até um mês antes do final do semestre, poderás requerer igualmente
este estatuto, que vigora durante um ano letivo, sendo renovável a cada inscrição.
6. O que significa o regime de frequência a tempo parcial e como posso requerê-lo?
O regime de frequência a tempo parcial estabelece que o estudante poderá inscrever-se, por
semestre, a um máximo de 20 ECTS, pagando o valor proporcional ao número de créditos em
que estiver inscrito. Podes requerer este regime até 13 de outubro de 2017.
7. Não entrei no curso da minha preferência através do Concurso Nacional de Acesso ao
Ensino Superior. Posso solicitar a mudança de curso para a licenciatura que era a minha
primeira opção?
Podes pedir uma mudança de par instituição/curso no final do primeiro de curso na
licenciatura na qual obtiveste colocação através do Concurso Nacional de Acesso. Os prazos e
vagas para mudança de curso dentro da Faculdade são estipulados anualmente.
Para te transferires da NOVA FCSH para um outro estabelecimento de ensino deverás
consultar os prazos e documentação da instituição para a qual te pretendes transferir.
8. Se precisar de fazer requerimentos, pedir planos de estudo, certidões ou certificados,
tratar de assuntos ligados a transferências, reingressos ou mudanças de curso ou outros
assuntos ligados ao meu currículo académico, onde me devo dirigir?
Deverás dirigir-te à Divisão Académica, Núcleo de Licenciaturas, Torre B, 1º andar.
9. Para manter uma boa média, como é que posso fazer melhorias de nota às unidades
curriculares do curso?
Podes pedir exame de melhoria de nota sempre que tenhas obtido aprovação na unidade
curricular a melhorar. 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.
10. De que espaços posso usufruir na Faculdade que me permitam estudar ou trabalhar em
grupo?
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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 informática no edifício B2.
Além destes espaços, a Cantina funciona como Espaço Alunos a partir das 15h e até às 8h da
manhã durante a semana, e igualmente durante os fins de semana e feriados, permitindo que
a Faculdade tenha espaços de estudo e trabalho abertos durante as 24 horas 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. (mapa interativo)
11. Qual é o horário em que a Faculdade está aberta para que possamos ficar a estudar/fazer
trabalhos?
A Faculdade está aberta de segunda a sexta 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, encerrando aos
sábados.
Os alunos da NOVA FCSH poderão utilizar o Espaço Alunos do piso 0 da torre B (cantina) para
estudar a partir das 15h e durante toda a noite, em todos os dias da semana, incluindo
sábados, domingos e feriados.
12. Os rendimentos do meu agregado familiar são insuficientes para os gastos que terei de
suportar na minha vida académica. Existem alguns apoios para estudantes nesta situação?
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 aos alunos que deles
necessitem.
Para obtenção de toda a informação, poderás aceder ao site http://sas.unl.pt/bolsas/bolsas,
enviar e-mail para bolsas@unl.pt ou dirigir-te ao Gabinete de Atendimento Social, no 1.º Piso
da Torre B da Faculdade.
A Faculdade promove Bolsas para alunos com dificuldades económicas e mérito académico,
cujas informações podem ser consultadas no nosso site.
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13. Vivia fora de Lisboa e necessito de um alojamento económico. A Faculdade pode ajudarme neste sentido?
Os Serviços de Ação Social da NOVA possuem residências para os estudantes deslocados da
sua residência habitual. Poderás consultar toda a informação sobre a candidatura a estes
alojamentos em http://sas.unl.pt/alojamento/alojamento.
No espaço da Associação de Estudantes, no piso 0 da Torre B, encontram-se igualmente
anúncios de particulares com casas ou quartos para alugar aos estudantes. Estes anúncios
podem ser muito 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.
14. Que refeições posso fazer na Faculdade e que opções alimentares existem no Campus?
Todos os estudantes da NOVA FCSH têm ao seu dispor, para almoço e jantar, o refeitório da
cantina da Faculdade, com opção normal e macrobiótica, a preços controlados (2,65€). Na
cantina existe ainda linha de snack-bar, com mais opções diárias de pratos, 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 e no Edifício ID, piso 1, o
Cardápio Mágico.
Os alunos 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.
15. Se ficar doente e necessitar de um médico, a Faculdade tem algum sistema de apoio?
Os SASNOVA proporcionam Serviços de Saúde aos estudantes de modo a contribuir para o seu
bem-estar. Mediante marcação prévia, os estudantes têm acesso a consultas médicas de
Clínica Geral, 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.
16. Existe na NOVA FCSH um Gabinete que me possa encaminhar nas questões relativas a
apoios sociais no contexto universitário?
A NOVA FCSH tem em funcionamento o Gabinete de Atendimento Social, no 1.º piso da Torre
B, que tem como objetivo responder às necessidades ao nível do apoio social, apoiando alunos
em contexto de fragilidade e desestruturação familiar e secundando os processos de transição,
adaptação e integração na Universidade.
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17. E no que diz respeito ao apoio psicológico para a integração nesta nova vida académica,
no âmbito letivo ou social. Existe algum serviço na Faculdade a que possa recorrer?
A Faculdade tem um Serviço de Psicologia e Orientação a funcionar no seu campus, ao qual
podes recorrer, marcando um atendimento personalizado.
18. De que outros serviços disponho dentro do Campus da NOVA FCSH?
No Bloco B2, funciona a Livraria/Papelaria Colibri.
Já no pátio da Faculdade funciona a dependência do Banco Santander-Totta.
No Piso 0 da Torre B, podes ainda contar com a Novacópia, a loja de cópias da Faculdade, onde
são habitualmente depositados materiais de apoio, para que os alunos os adquiram durante o
ano letivo, bem como uma Papelaria.
19. Gostaria de estar mais integrado em atividades com outros estudantes da Faculdade,
através de núcleos de alunos ou de outras atividades associativas. A quem me devo dirigir?
A Associação de Estudantes agrega os vários interesses dos alunos da Faculdade e dá-lhes voz.
Podes inscrever-te em núcleos já existentes ou criar, em conjunto com os teus colegas, novos
núcleos relacionados com os teus interesses. Podes dirigir-te ao balcão da Associação de
Estudantes no Piso 0 da Torre B ou enviar um e-mail para ae@fcsh.unl.pt para teres mais
informações.
20. A Universidade tem equipas desportivas?
Podes inscrever-te nas equipas desportivas da Associação de Estudantes ou representar a
NOVA, em várias modalidades individuais e coletivas, nos campeonatos universitários. Vê aqui
mais informações.
21. Se um estudante possuir um excelente currículo académico, existem Bolsas de Mérito
pelo seu desempenho?
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior premeia os melhores alunos 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 encontrava inscrito, 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 Caloiros da NOVA, para o melhor aluno de primeiro ano de
Licenciatura e Mestrado Integrado de todos os seus cursos, no valor da propina anual.
A NOVA FCSH, no intuito de incentivar a excelência e a qualidade do desempenho dos seus
estudantes, decidiu ainda distinguir os melhores licenciados de cada curso criando o Prémio de
Mérito e Excelência da NOVA FCSH - Licenciados.
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22. Ouvi falar dos programas de intercâmbio que podemos fazer com outros países durante
o curso. Onde posso encontrar mais informações sobre eles e tratar do meu processo de
candidatura?
Poderás ter experiências de 1 ou 2 semestres noutras Universidades através de intercâmbios
ao abrigo de protocolos estabelecidos entre a NOVA FCSH e outras entidades (nacionais e
internacionais) e, também, através de programas como o Erasmus+, Bolsas Luso-Brasileiras
Santander Universidades ou Almeida Garrett.
Os processos de candidatura aos Programas de Intercâmbio disponíveis na Faculdade são
efetuados no NCRI – Núcleo de Cooperação e Relações Internacionais, situado no 1.º Piso da
Torre B.
23. Pretendo obter mais informações sobre estágios, oportunidades de emprego e atividades
ligadas ao empreendedorismo. Onde me devo dirigir?
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 alunos e recém-licenciados da
NOVA FCSH e promover o empreendedorismo como meio de desenvolvimento pessoal e de
entrada no mercado de trabalho. Podes marcar um atendimento personalizado e participar
nas várias iniciativas que o NIPAA organiza durante o ano letivo.
24. Tenho necessidades educativas especiais. Quem devo informar sobre a minha situação?
O aluno portador de necessidades educativas especiais deverá dirigir-se ao Conselho
Pedagógico e ao Gabinete de Atendimento Social (GAS) no início do ano, depois de efetuar a
sua matrícula, dando provas da sua situação, para que a Faculdade esteja a par das suas
limitações e possa encontrar estratégias de minimização das dificuldades, nomeadamente ao
nível da mobilidade ou outras.

Se, ainda assim, tiveres alguma dúvida, fala connosco: novoaluno@fcsh.unl.pt.
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