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Por decisão da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para melhoria dos Serviços
Administrativos disponibilizados, a Secretaria Virtual da Escola vai ser substituída por uma nova,
que permitirá aceder a um maior número de serviços, à semelhança do que está já implementado
no 2.º Ciclo e no 3.º Ciclo de Estudos da Faculdade.
Neste âmbito, aos atuais estudantes do Curso de Licenciatura da Faculdade, informamos que para
se aceder à nova Secretaria Virtual, única onde se processarão as inscrições no ano letivo 20122013, em todos os Ciclos de Estudos, é imprescindível a criação de uma conta Campus@UL, da
Universidade de Lisboa.
Para o efeito, solicitamos a máxima atenção para o e-mail da Equipa Reitoral que será enviado na
terça-feira, dia 19 de junho, por volta das 16h00m, proveniente do endereço
campus@suporte.ul.pt, para todos os atuais alunos do Curso de Licenciatura, com instruções
sobre o procedimento a adotar para criar a conta Campus@UL da Universidade de Lisboa.
Os alunos que sejam já titulares de uma conta Campus@UL receberão um e-mail específico com
indicação do respetivo nome de utilizador e das instruções necessárias para proceder à
recuperação da senha de acesso, se necessário.
As credenciais Campus@UL providenciam o acesso a um conjunto de serviços na Universidade de
Lisboa (conta de e-mail @campus, acesso wireless Eduroam, acesso B-on, Secretaria Academica
Virtual, entre outros) com a garantia da identidade única no acesso a cada um dos serviços em
toda a Universidade de Lisboa.
Caso subsistam dúvidas sobre o modo de criar a aludida conta Campus@UL, poderá ser contatado
o Gabinete de Informática da Faculdade através do e-mail informatica@fd.ul.pt.
O processo de criação da conta Campus@UL deverá estar concluído o mais brevemente possível,
para que esteja disponível no prazo de inscrições no próximo ano letivo, que decorrerá no
próximo mês de agosto, através da nova Secretaria Virtual desta Faculdade (link:
https://fd.academicos.ul.pt), em datas concretas a indicar em breve.
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Sublinha-se que, para estar em condições de se inscrever no ano letivo 2012-2013, é também
imprescindível que a situação académica do aluno esteja regularizada tendo, nomeadamente, as
propinas vencidas pagas.
Lisboa, 18 de junho de 2012

O Chefe da Divisão Académica
Mestre Miguel Ferreira Martins
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