Proposta de Calendário Escolar (semestral) para 2020/2021
Períodos letivos e de avaliação

1° Semestre

Início

Fim

Aulasi

21.09.2020

19.12.2020

Aulas de cursos de 2º Ciclo de estudos de
continuidade e 1.º ano das Licenciaturas ii

06.10.2020

19.12.2020

Férias do Natal

21.12.2020

01.01.2021

(épocas normal e de recurso)

04.01.2021

05.02.2021

Exames 2º Ciclo de estudos de continuidade e 1.º
ano das Licenciaturas

10.01.2021

05.02.2021

04.01.2021

31.01.2021

05.01.2021

26.02.2021

01.02.2021

26.02.2021

Defesas

02.02.2021

26.03.2021

Examesiii

01.03.2021

26.03.2021

2° Semestre

Início

Fim

Aulas

15.02.2021

20.05.2021 viii

Férias da Páscoa

29.03.2021

05.04.2021

Pausa letiva (Queima das Fitas 2021)

21.05.2021

28.05.2021

09.06.2021

10.09.2021

Entregas de dissertação de mestrado / projeto /
relatórios de estágio (época normal)

01.02.2021

15.07.2021

Defesas de dissertação de mestrado / projeto /
relatórios de estágio (época normal)

01.02.2021

10.09.2021

Exames

(épocas normal e de recurso)
Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em
Economia (época normal)
Entregas
Defesas
Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em
Economia (época especial)
Entregas

Exames
(épocas normal, de recurso e especial)

Entregas de dissertação de mestrado / projeto /
relatórios de estágio (época especial)

16.07.2021

10.09.2021

Defesas de dissertação de mestrado / projeto /
relatórios de estágio (época especial) iv

01.09.2021

30.09.2021ix

Férias de Verão

01.08.2021

31.08.2021

Épocas Extraordinárias v *
Provas de Doutoramento e de Agregação vi

outubro e março
01.09.2020

30.07.2021

Eventos Solenes Regulares
Abertura Solene das Aulas: 14.10.2020
Dia da Universidade: 01.03.2021
Feriados Oficiais em 2020/2021 gozados em período letivo e de examesivvii
05.10.2020 - Dia da Implantação da República
01.12.2020 - Dia da Restauração da Independência
08.12.2020 - Dia da Imaculada Conceição
03.06.2021 - Dia de Corpo de Deus
10.06.2021 - Dia de Portugal
i

A semana de matrículas e inscrição na UC dos estudantes do 1º ano decorrerá de 28 de setembro
a 2 de outubro. Durante essa semana serão programadas atividades de acolhimento (a distância
e/ou presenciais) destinadas a todos os estudantes da UC e realizadas em paralelo com as
atividades letivas em curso.

ii

Os cursos de 2º ciclo de estudos de continuidade e o 1º ano das licenciaturas iniciar-se-ão no dia 6
de outubro. Poderá haver compensação de aulas, caso o docente assim o entenda, entre
02.01.2021 e 06.01.2021 mediante ponderação das necessidades concretas da unidade curricular
lecionada e das turmas constituídas. Nestes casos, o calendário de exames para o 1.º ano será
ajustado de modo a iniciar-se no dia 10 de janeiro e prolongando-se até ao dia 5 de fevereiro.

iii

A fase excecional para a melhoria de classificações referentes a unidades curriculares do 2º
semestre do ano letivo anterior (em virtude da pandemia) será enquadrada neste período se, à
data, for possível a realização de exames presenciais.

iv

O período de 01 a 30 de setembro de 2021, considerado como época especial, está apenas
reservado a defesas de Dissertação de Mestrado/Projeto/Relatório de Estágio/Projeto de Tese.

v

As épocas extraordinárias destinam-se à avaliação de estudantes que usufruam dos Estatutos
previstos nos regulamentos aplicáveis a esta época.

Vi

Pode ser autorizado pelo Reitor que as provas decorram fora deste período, mediante justificação
adequada.
A eventual compensação de aulas não lecionadas devido ao gozo de feriados e tolerâncias deve
ser determinada pelo/a docente responsável mediante ponderação das necessidades concretas
da unidade curricular lecionada e das turmas constituídas.
vii

O período de 21 a 29 de maio será para realização de atividades letivas. O período de 31 de
maio a 5 de junho poderá ser utilizado para compensação de aulas se o/a docente assim o
solicitar e justificar.
viii

ix Este

prazo pode ser alargado até 31/10/2021, sempre que não seja possível à Unidade Orgânica
concretizar as defesas até 30/09/2021, devendo comunicar-se esta informação ao SGA.

*

As épocas extraordinárias relativas a entregas e defesas de dissertação de mestrado, projeto ou
relatório de estágio decorrem da seguinte forma:
Entregas até 31.01.2021, com defesas até 28.02.2021 (correspondente à época de outubro)
Entregas até 28.02.2021, com defesas até 29.03.2021 (correspondente à época de março)

Aprovado na 8.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico de 24 de fevereiro de 2021

