CALENDÁRIO ESCOLAR - FMUC
ANO LETIVO 2021/2022
(De acordo com o Calendário Escolar da Universidade de Coimbra, aprovado em
reunião do Senado de 07 de abril de 2021)
1º Semestre

Início

Fim

Aulas
(Poderá haver lugar a aulas extra de compensação da parte da tarde para os
estudantes do primeiro ano do MIM e do MIMD)

13-09-2021

17-12-2021

Abertura Solene das aulas
Interrupções letivas:
- Queima das Fitas 20/21 e Latada 21/22 (Suspensão de aulas e avaliações
apenas aplicável às Licenciaturas e Mestrados Integrados)
NOTA: Caso as condições de segurança e proteção de saúde individual e
coletiva não o permitam, a suspensão é anulada, prosseguindo as atividades
letivas regulares)
- Férias de Natal
Exames – Época normal e de recurso
(Os estudantes do 6º ano do MIM e do 5º ano do MIMD não interrompem a
atividade clínica durante este período)
Mestrados de Especialização Avançada - Defesa de dissertação de
Mestrado/Projetos/Relatórios de Estágio*
2º Semestre
Aulas
Dia de Carnaval – A tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem
funções públicas depende de despacho da Presidência do Conselho de
Ministros (Gabinete do Primeiro-Ministro)
Dia da Universidade

29-09-2021
22-10-2021

29-10-2021

20-12-2021

02-01-2022

10-01-2022

11-02-2022

03-01-2022

28-02-2022

Início
14-02-2022

Fim
20-05-2022

01-03-2022
01-03-2022

Interrupções letivas:
- Férias da Páscoa
- Queima das Fitas
Exames – Época normal, de recurso e especial
Mestrados de Especialização Avançada - Defesa de dissertação de
Mestrado/Projetos/Relatórios de Estágio*
Férias de Verão
Mestrados de Especialização Avançada - Defesa de dissertação de
Mestrado/Projetos/Relatórios de Estágio (Época especial) *
Épocas Extraordinárias
(Para os estudantes que usufruam de estatuto previsto no RAUC)

11-04-2022
23-05-2022

18-04-2022
27-05-2022

06-06-2022

29-07-2022

06-06-2022

29-07-2022

01-08-2022

31-08-2022

01-09-2022

30-09-2022

Outubro e Março

Provas de Doutoramento e Agregação
(As provas poderão decorrer fora deste período, mediante justificação adequada
01-09-2021
29-07-2022
e autorização Reitoral)
*Os Mestrados Integrados obedecem a calendário próprio, atempadamente disponível na página web da FMUC.
Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 26 de maio de 2021 e alterado por deliberação de 09
de dezembro de 2022

CALENDÁRIO ESCOLAR - FMUC
ANO LETIVO 2021/2022
(De acordo com o Calendário Escolar da Universidade de Coimbra, aprovado em
reunião do Senado de 07 de abril de 2021)
Dia da FMUC – A definir
De modo a igualar o número de semanas das unidades curriculares, as aulas que coincidam com tolerâncias e feriados
gozados em período letivo poderão ser compensadas, mediante ponderação das necessidades concretas de cada unidade
curricular e das turmas constituídas, em data a acordar entre docentes e discentes.
Feriados Oficiais no ano letivo 2021/2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05 de Outubro de 2021 (Terça-feira) – Implantação da República
01 de Novembro de 2021 (Segunda-feira) – Dia de Todos os Santos
01 de Dezembro de 2021 (Quarta-feira) – Restauração da Independência
08 de Dezembro de 2021 (Quarta-feira) – Dia da Imaculada Conceição
25 de Dezembro de 2021 (Sábado) – Dia de Natal
01 de Janeiro de 2022 (Sábado) – Dia de Ano Novo
15 de Abril de 2022 – Sexta-feira Santa
17 de Abril de 2022 (Domingo) – Dia de Páscoa
25 de Abril de 2022 (Segunda-feira) – Dia da Liberdade
01 de Maio de 2022 (Domingo) – Dia do Trabalhador
10 de Junho de 2022 (Sexta-feira) – Dia de Portugal
16 de Junho de 2022 (Quinta-feira) – Corpo de Deus
04 de Julho de 2022 (Segunda-feira) – Feriado Municipal : Dia da Cidade de Coimbra
15 de Agosto de 2022 (Segunda-feira) – Assunção de Nossa Senhora

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 26 de maio de 2021 e alterado por deliberação de 09
de dezembro de 2022

