CALENDÁRIO ESCOLAR MESTRADO
A NO L ET IVO 2021 / 2022

1º Semestre (14 semanas de aulas)
13 de setembro

Início das aulas do 1º Semestre

17 e 18 de novembro

JobShop

17 de dezembro

Último dia de aulas do 1º semestre
Publicação das notas de avaliação contínua e de perdas de
frequência por faltas

20 de dez. a 2 de jan.

Férias de Natal

03 de jan. a 04 de fev.

Exames

2º Semestre (14 semanas de aulas)
14 de fevereiro

Início das aulas do 2º semestre

28 de fev. e 1 de março

Carnaval

11 a 18 de abril

Férias da Páscoa

27 de maio

Último dia de aulas do 2º semestre
Publicação das notas de avaliação contínua e de perdas de
frequência por faltas

2 de junho a 7 de julho

Exames

18 a 23 de julho

Época Especial

3º Semestre

Alunos que reúnam as condições de acesso ao 3º Semestre em junho / julho 2021 (alunos que
iniciaram o programa no 1º semestre):
Até 15 de julho 2021

Prazo indicativo para os candidatos reunirem com o
Coordenador do Programa com vista à escolha do tema e
Orientador da Dissertação de Mestrado

Até 31 de julho 2021

Prazo final aconselhado para a indicação do tema da
Dissertação e Orientador

31 de março 2022

Prazo limite para a entrega da Dissertação

Alunos que reúnam as condições de acesso ao 3º semestre em janeiro / fevereiro 2021 (alunos
que iniciaram o programa no 2º semestre):
Até 15 de fevereiro 2022

Prazo indicativo para os candidatos reunirem com o
Coordenador do Programa com vista à escolha do tema e
Orientador da Dissertação de Mestrado

Até 1 de março 2022

Prazo final aconselhado para a indicação do tema da
Dissertação e Orientador

31 de outubro 2022

Prazo limite para a entrega da Dissertação

