Calendário Escolar (semestral) para 2021/2022
Períodos letivos e de avaliação
1.° Semestre

Início

Fim

Aulas

20.09.2021

18.12.2021

Aulas 1.º ano, 1.º ciclo i

06.10.2021

18.12.2021

22.10.2021

29.10.2021

08.11.2021

13.11.2021

20.12.2021

02.01.2022

10.01.2022 ***

11.02.2022 ***

-

31.01.2022

-

28.02.2022

-

28.02.2022

-

31.03.2021

2.° Semestre

Início

Fim

Aulas

14.02.2022 ***

21.05.2022

21.03.2022

26.03.2022

11.04.2022

18.04.2022

23.05.2022

27.05.2022

06.06.2022

29.07.2022

Suspensão Aulasii
(Queima das Fitas 2020-2021 e Latada 2021-2022)
Pausa Letiva para avaliações periódicas
(1.º Ciclo e 2.º Ciclo de Continuidade)
Férias do Natal
Exames
(épocas normal e de recurso)
Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em Economia
(época normal)
Entregas
Defesasiii
Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em Economia
(época especial)
Entregas
Defesas

Pausa Letiva, para avaliações periódicas
(1.º Ciclo e 2.º Ciclo de Continuidade)
Férias da Páscoa
Pausa Letiva
(Queima das Fitas 2021-2022)
Exames
(épocas normal, de recurso e especial)
Entregas de dissertação de mestrado / projeto / relatórios de
estágio (época normal)

30.06.2022

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

29.07.2022
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Entregas de dissertação de mestrado / projeto / relatórios de
estágio (época especial)

29.07.2022 *

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

01.09.2022

30.09.2022

Férias de Verão

01.08.2022

31.08.2022

Épocas Extraordinárias v
Provas de Doutoramento vi e de Agregação vii

outubro e março **
01.09.2021

29.07.2022

Eventos Solenes Regulares
Abertura Solene das Aulas: 13 de outubro 2021
Dia da Universidade: 01 de março 2022
Feriados Oficiais em 2021/2022 gozados em período letivo e de exames ivviii
05.10.2021 - Dia da Implantação da República
01.11.2021 - Dia de Todos os Santos
01.12.2021 - Dia da Restauração da Independência
08.12.2021 - Dia da Imaculada Conceição
25.04.2022 - Dia da Liberdade
10.06.2022 - Dia de Portugal
16.06.2022 – Dia de Corpo de Deus

i

Nas licenciaturas as aulas do 1.º ano curricular iniciar-se-ão, em consonância com o calendário divulgado pela
DGES, no dia 6 de outubro.

ii

A suspensão tem a duração de uma semana, agregando a Festa das Latas e a Queima das Fitas 2021, desde
que existam, à data, condições de segurança e proteção da saúde individual e coletiva dos envolvidos, em
consonância com as recomendações das autoridades de saúde governamentais. Caso não seja possível,
pelas razões invocadas, a realização destes eventos, a suspensão é anulada, devendo, em consequência,
ser prosseguidas as atividades letivas regulares.

iii

As Dissertações de Mestrado/Projetos/Relatórios de Estágio referentes ao ano letivo 2020-2021 poderão,
ainda ao abrigo desse ano letivo, ser entregues até ao final de outubro de 2021 com defesa até 31 de
dezembro.
O período de 01 a 30 de setembro de 2022, considerado como época especial, está apenas reservado à
defesa de Dissertação de Mestrado /Projeto/Relatório de Estágio/Projeto de Tese.
iv

As épocas extraordinárias destinam-se à avaliação de estudantes que usufruam de Estatutos previstos no
RAUC aplicáveis a esta época.
v

O prazo de entrega de teses de doutoramento, referente ao ano letivo 2020-202, é prorrogado, ao abrigo
desse ano letivo e por parte de estudantes que estejam em condições de concluir o doutoramento, até 32 de
dezembro de 2021.
vi

Pode ser autorizado pelo Reitor que as provas decorram fora desse período, mediante justificação
adequada.
vii

A eventual compensação de aulas não lecionadas devido ao gozo de feriados e tolerâncias deve ser
determinada pelo docente responsável mediante ponderação das necessidades concretas da unidade
curricular lecionada e das turmas constituídas.
viii
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*

A pedido das Coordenações, a entrega decorre até dia 09.09.2022 nos seguintes Mestrados: MCF –
Mestrado em Contabilidade e Finanças, MESUC - Mestrado em Energia para a Sustentabilidade, MISIE Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, MM – Mestrado em Marketing, MS Mestrado em Sociologia.
**

As épocas extraordinárias relativas a entregas e defesas de dissertação de mestrado, projeto ou
relatório de estágio decorrem da seguinte forma:
Entregas até 31.01.2022, com defesas até 28.02.2022 (correspondente à época de outubro)
Entregas até 28.02.2022, com defesas até 31.03.2022 (correspondente à época de março)

Aprovado na 12.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico de 01 de junho de 2021
*** Alterado na 19.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico de 20 de dezembro de 2021
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