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Calendário Escolar (semestral) para 2022/2023 
Períodos letivos e de avaliação 

1.° Semestre  Início  Fim  

Aulas 12.09.2022 17.12.2022 

Aulas 1.º ano, 1.º ciclo i 19.09.2022 17.12.2022 

Suspensão Aulasii 

(Latada) 
05.10.2022 07.10.2022 

Pausa Letiva para avaliações periódicas  

(1.º Ciclo, ME, MG e MRIESP) 
07.11.2022 12.11.2022 

Férias do Natal  17.12.2022 01.01.2023 

Exames 

(épocas normal e de recurso) 
02.01.2023 03.02.2023 

Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em Economia 
(época normal)  

Entregas 

Defesas 

 

- 

- 

 

31.01.2023 

28.02.2023 

Trabalho de Projeto ou Estágio do Mestrado em Economia 
(época especial)  

Entregas 

Defesas 

 

- 

- 

 

28.02.2023 

31.03.2023 

2.° Semestre  Início  Fim  

Aulas 06.02.2023 20.05.2023 

Pausa Letiva para avaliações periódicas  

(1.º Ciclo, ME, MG e MRIESP) 
27.03.2023 01.04.2023 

Férias da Páscoa  03.04.2023 10.04.2023 

Pausa Letiva  

(Queima das Fitas 2022-2023) 
22.05.2023 26.05.2023 

Exames 

(épocas normal, de recurso e especial)  
05.06.2023  28.07.2023 

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

 30.06.2023 

Defesas de trabalhos finais de mestrado (dissertação / projeto / 
relatórios de estágio) e projeto de tese de doutoramento, ou 

similar (u.c semestral ou anual) (época normal) 
 28.07.2023 
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Entregas de trabalhos finais de mestrado (dissertação / projeto / 
relatórios de estágio) (época especial) 

 28.07.2023 iii 

Defesas de trabalhos finais de mestrado (dissertação / projeto / 
relatórios de estágio) e projeto de tese de doutoramento, ou 

similar (época especial) 

 30.09.2023 

Férias de Verão  01.08.2023 31.08.2023 

Épocas Extraordinárias iv outubro 2022 e março 2023 v 

Provas de Doutoramento e de Agregação vi 01.09.2022 31.07.2023 

 
Eventos Solenes Regulares 
Abertura Solene das Aulas: 28 de setembro 2022 
Dia da Universidade: 01 de março 2023 
 
Feriados Oficiais em 2022/2023 gozados em período letivo e de examesviiviii 
05.10.2022 - Dia da Implantação da República 
01.11.2022 - Dia de Todos os Santos 
01.12.2022 - Dia da Restauração da Independência 
08.12.2022 - Dia da Imaculada Conceição 
25.04.2023 - Dia da Liberdade 
10.06.2023 - Dia de Portugal 
08.06.2023 - Dia de Corpo de Deus 
04.07.2023 - Dia da Cidade de Coimbra 
 
                                                             
i O início de aulas para Estudantes do primeiro ano de licenciatura e mestrado integrado é ser ajustado em função 
do calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2022/2023, publicado pela DGES. 
ii A suspensão das aulas e avaliações em virtude da Latada aplica-se apenas a licenciaturas e mestrados 
integrados, devendo cada Unidade Orgânica (UO) determinar a melhor forma de copensar as aulas previstas para 
este período. Na FEUC estipulou-se que os dias 19 e 20 de dezembro 2022 ficam reservados para reposições de 
aulas de 1.º semestre. 
iii A pedido das Coordenações, a entrega decorre até dia 09.09.2023 nos seguintes Mestrados: MCF – Mestrado em 
Contabilidade e Finanças, MDSRNT - Mestrado Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos, MESUC - 
Mestrado em Energia para a Sustentabilidade, MISIE - Mestrado em Intervenção Social, Inovação e 
Empreendedorismo, MM – Mestrado em Marketing, MS - Mestrado em Sociologia. 
iv As épocas extraordinárias destinam-se a avaliação de estudantes que usufruam de estatutos aplicáveis a estas 
épocas, conforme previsto no RAUC. 
v As épocas extraordinárias relativas a entregas e defesas de dissertação de mestrado, projeto ou relatório de 
estágio decorrem da seguinte forma: 
   Entregas até 31.01.2023, com defesas até 28.02.2023 (correspondente à época de outubro); 
   Entregas até 28.02.2023, com defesas até 31.03.2023 (correspondente à época de março). 
vi A realização de provas de agregação fora deste período pode ser autorizada, pelo Reitor, mediante justificação 
adequada. 
 

viii 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. Na FEUC estipulou-se que os dias 19 e 20 de dezembro 2022 ficam 
reservados para reposições de aulas de 1.º semestre. 

 

Aprovado na 21.ª reunião ordinária do Conselho Pedagógico de 30 de março de 2022 


