
CARTÃO DA UC – Questões frequentes (FAQs) 

1. O que é o cartão de identificação da Universidade de Coimbra? 

O cartão de identificação universitário é o único cartão reconhecido pela Universidade 
de Coimbra e por cada uma das suas unidades orgânicas. 

Para além de outras, tem como função principal a identificação dos estudantes. 

2. Para que serve? 

O cartão de identificação permite ao estudante identificar-se como membro da 
comunidade académica da Universidade de Coimbra e possibilita o acesso a serviços 
internos, por exemplo: (cantinas, bibliotecas e apoio médico), e externos à Universidade 
(acesso a descontos através das parcerias com diversas entidades). 

3. É um cartão obrigatório? 

Sim. Todos os estudantes da Universidade de Coimbra devem ter um cartão de 
identificação, pois o acesso a diferentes serviços e edifícios, opera-se exclusivamente 
através do mesmo. 

4. Preciso de abrir conta no Santander para ter acesso ao cartão? 

Não. O cartão tem a funcionalidade básica de identificação. A abertura de conta é 
opcional. 

5. Como obter o cartão pela primeira vez? 

A emissão do cartão de identificação é efetuada de forma automática no momento da 
sua matrícula. Para o efeito terá que inserir uma foto tipo passe no InforEstudante. 

6. Como proceder em caso de avaria, perda, extravio ou caducidade do cartão? 

Deve dirigir-se aos Serviços de Apoio Académico da FMUC, sito na Subunidade 3 do 
Polo das Ciências da Saúde, ou enviar um e-mail para dacademica@fmed.uc.pt, com a 
indicação do primeiro e último nome, número de estudante e motivo que origina o novo 
pedido. 

7. Onde poderei levantar o cartão de identificação? 

O cartão pode ser levantado nos Serviços de Apoio Académico da FMUC, sito na 
Subunidade 3 do Polo das Ciências da Saúde, nos seguintes horários: 

Segunda-feira – 09:30 às 12:30 horas; 

Quarta-feira – 09:30 às 12:30 horas; 

Sexta-feira – 09:30 às 12:30 horas. 

Receberá uma notificação com indicação do local e horário para o efeito. 

O levantamento do cartão terá que ser efetuado pelo próprio titular. 

Contacto para esclarecimentos: 239 85 77 55 

O cartão é pessoal e intransmissível, apenas podendo ser utilizado pelo seu titular. 


