CALENDÁRIO ESCOLAR
2020-2021

1.º SEMESTRE
11 de setembro

Início das aulas para os novos alunos

14 de setembro

Início das aulas para os restantes alunos

14-18 de setembro
21 de setembro

31 de outubro

26 de Outubro

24-25 de novembro

Período de alteração de inscrições e troca de turmas;
Teste diagnóstico de Inglês
Data limite para a inscrição em época especial de conclusão de
licenciatura em janeiro
Início da segunda metade do semestre
Jobshop | Dispensa (1º e 2º anos) e interrupção (3º e 4º anos)
das aulas e dos momentos de avaliação
Data limite para entrega das pautas com registo de faltas

11 de dezembro

Teste diagnóstico de inglês
18 de dezembro

Último dia de aulas do 1.º semestre

18 de dezembro

Publicação das notas de avaliação contínua

3 de janeiro a
5 de fevereiro

Época de exames do 1.º semestre

-30 de setembro – data-limite para pedido de atribuição de bolsas de mérito
-31 de outubro – data-limite para atribuição do estatuto trabalhador – estudante
-31 de janeiro – data-limite para candidatura ao programa de mobilidade de Lisboa – Porto

2.º SEMESTRE
1-5 de fevereiro

Inscrições para o 2.º semestre

8 de fevereiro

Início das aulas do 2º semestre

8 -12 de fevereiro

Período de alteração de inscrições e troca de turmas

15-16 de fevereiro

Interrupção de aulas (Carnaval)

5 de março

Dia da Faculdade (Interrupção das aulas a partir das 17h)

22 de março

Início da segunda metade do semestre

29-30 de março
29 de março a 5 de
abril
7 de maio

Período de marcação de aulas de substituição
Férias da Páscoa
Data limite para entrega das pautas com registo de faltas
Último dia de aulas do 2.º semestre

14 de maio

Publicação das notas de avaliação contínua
21 de maio a

Época de exames
13 de julho
16 de julho
26-29 de julho

31 de julho
1-18 de setembro

Data limite para a entrega das pautas finais
Inscrições para o ano letivo 2021/2022
Data limite para a inscrição em época especial de setembro para
a conclusão da licenciatura
Época especial para conclusão da licenciatura

-31 de março – data-limite para pedido de atribuição do estatuto de trabalhador – estudante
-30 de junho – data-limite para candidatura ao programa de mobilidade Lisboa – Porto

