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1º PASSO
Entre no site na NOVA Medical School em 

www.nms.unl.pt e clique em “ENSINO” e de 

seguida no curso pretendido.

Nessa página irá encontrar toda a informação 

para realizar a sua matrícula na NMS|FCM.

2º PASSO
Clicar no link para o Portal Académico Netp@

http://www.nms.unl.pt/
https://pa.nms.unl.pt/netpa-nms/page
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3º PASSO

Clique em “Entrar”
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4º PASSO

Autenticação através do Shibboleth
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5º PASSO

Colocar o Utilizador e Palavra Passe que recebeu.
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6º PASSO
Clique em “Matrículas / Inscrições”
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7º PASSO
Clique em “Realizar Matrícula/Inscrição
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8º PASSO
Clique em “Sim”

9º PASSO
Aceite os termos e condições e depois clique em “Avançar”
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10º PASSO

Preencha todos os campos, no final clique em “Confirmar”
Tempo inteiro: deve escolher 

esta opção no caso de querer 

inscrever-se a todas as 

Unidades Curriculares do 1º 

ano (Total e 60 ECTS)

Tempo parcial: apenas deve 

escolher esta opção se 

pretender fazer o 1º ano em 

dois anos letivos, ou seja, 

inscrever-se apenas a 30 

ECTS.

Bolseiro: No caso de ter feito 

uma candidatura a bolsa da 

DGES, deve escolher a opção 

“Sim”
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11º PASSO
Clique em “Pagamentos Online”
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12º PASSO
Só terá de associar uma entidade pagadora no caso de querer que os seus recibos sejam emitidos num nome e NIF diferentes do seu.

Por norma os recibos são emitidos em nome do aluno, para que possam ser deduzidos no IRS.
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13º PASSO

Pagamentos obrigatórios:

- Seguro escolar

- Taxa de matrícula

- 1ª prestação da propina 

(para alunos que não são 

candidatos a bolsa)

Se pretender pagar mais 

prestações da propina, só 

tem de selecionar os itens 

que quiser pagar.

Após escolher, clique em 

“Item(s) a pagar”.
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14º PASSO

- Escolha o modo de 

pagamento e clique em 

“seguinte”

- Clique em “Confirmar” o 

pagamento.
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15º PASSO
Após efetuar o pagamento, volte à página inicial 

clicando no símbolo “casa”.

Clique de novo em “Matrículas / Inscrições”
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16º PASSO
- Clique em “Continuar 

inscrição à Unidades 

Curriculares”

- Aceite termos e condições e 

clique em “Continuar”.
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17º PASSO
Clique em “Preencher Boletim de Matrícula”
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18º PASSO

- Insira uma fotografia (tipo 

passe – apenas o rosto e 

fundo liso)

- Preencha os separadores 

1, 2 e 3

- Clique em “Gravar dados”
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19º PASSO
(Documentos)

MIM – entrega obrigatória 

do Pré-requisito do Grupo A

Menores de 18 anos –

entrega obrigatória da 

Declaração de menores de 

idade

https://www.nms.unl.pt/Portals/0/Docs/Ensino/Formul%C3%A1rio_Pr%C3%A9-requisitos_A.pdf
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- Faça upload do 

documento e clique em 

“Enviar”

- Clique em “Seguinte”
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20º PASSO
Manifestar a preferência de turma, clique em “escolher”
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1. Colocar as turmas pela 

ordem de preferência 

(em primeiro lugar a sua 

primeira escolha, em último 

lugar a sua última escolha)

2. Clique em “Fechar”

3. Clique em “Continuar”

Consultar Horário MIM

Consultar Horário LCN

https://www.nms.unl.pt/Portals/0/adam/NMS Generic Content/sn0O19PFdEOuosV35G60yg/Content/Hor%C3%A1rios 1 MIM_2022-2023.pdf
https://www.nms.unl.pt/Portals/0/Documentos%20Internos/Documentos%20da%20Dire%C3%A7%C3%A3o/Circulares%20Dire%C3%A7%C3%A3o/2022/ANEXO%20CIRC.%20N%C2%BA%20078%202022%20(Homologa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Hor%C3%A1rios%20do%201%C2%BA%20e%202%C2%BA_ano%20da%20Licenciatura%20em%20Ci%C3%AAncias%20da%20Nutri%C3%A7%C3%A3o_AL%202022-23).pdf?ver=b5iO_5bbFzDYlzVi1en0wQ%3d%3d&timestamp=1661872110182


22

21º PASSO
Inscrição às Unidades Curriculares (“Disciplinas”)
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22º PASSO
Confirmação da Matrícula / Inscrição, clique em “Confirmar”
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23º PASSO
Imprimir comprovativo de matrícula, clique em “Imprimir”
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24º PASSO

Lembramos que terá de pedir o cartão de estudante, que é obrigatório para poder deslocar-se aos vários locais de 

ensino. Deve fazê-lo através deste link.

Irá receber no Netp@ um aviso para responder a um breve questionário, anónimo e confidencial, para podermos 

conhecer os motivos que o levaram a optar pela NMS.

Agradecemos a sua Colaboração!

Deve consultar o Guião para aceder às plataformas eletrónicas, onde está descrito como aceder ao Moodle e ao seu 

endereço de email institucional.

https://abertura-conta.santander.pt/abertura-conta/pedido-cartao-tui
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CONTACTOS

E-mail

Licenciatura em Ciências da Nutrição: da.lcn.ano1@nms.unl.pt

Mestrado Integrado em Medicina: da.mim.ano1@nms.unl.pt

T: 218 803 000

T: 218 803 001

T: 218 803 002

OBRIGADO

mailto:da.lcn.ano1@nms.unl.pt
mailto:da.mim.ano1@nms.unl.pt

