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DESPACHO N2 02S/VR/DC/2017

calendarlo para os cursos de 22 clclo e 32 cldo do ana letivo de 2017/2018

Tendo em conta que importa calendarizar, com adequada antecedencia, as principais eta pas e acoes
do proximo ana escolare respetiva

preparacao, sao fixadas pel a presente despacho as datas

referentes

ao lanc;:amento e desenvolvimento do ana escolar, relativas aos cursos de 2 e 32 ciclos.
Esta norma para a deflnlcao da calendarlzacao do ana escolar relativa aos cursos de 2 2 32 ciclos sera
comum a todas as unidades organlcas e organizacionais da UAb, consubstanciando alguns pressupostos
que se aceitam como definidores de uma politica geral a adotar.
Assim, no seguimento de uma pro posta efetuada pelos Senhares Diretores dos Departamentos e no
sentido de preparar atempadamente as candidaturas, bem como as atos que as antecedem, as
semestres letivos compreendidos no ana escolar de 2017-2018 dos cursos de 22 clclo e 32 cido
(mestrados e doutoramentos) obedecerao ao seguinte calendarlo:

Calendarlo letivo
12 semestre:

•

9 de outubro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

22 semestre

•

5 de marco a 31 de julho de 2018.

Fases de calendario letivo:
1! fase:

-

marco a 16 de abril de 2017.

1.

Candidaturas -1 de

2.

Publicitacao das Iistas provisorias de candidatos admitidos - 2 de maio de 2017.

3.

Publlcitacao das listas definitivas de candidatos admitidos - 10 de maio de 2017.

4.

Matriculas e lnscrlcoes - 12 semestre - 16 a 30 de maio de 2017.
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2~

Matrfculas e lnscrlcoes - 22 semestre - 9 a 23 de janeiro de 2018.
fase:

1.

Candidaturas -16 de maio a 2 de julho de 2017.

2.

Publicltacao das Iistas provlsorlas de candidatos admitidos -12 de julho de 2017.

3.

Publlcitacao das Iistas definitivas de candidatos admitidos -19 de julho de 2017.

4.

Matrfculas e tnscrlcoes -12 semestre - 25 de julho a 11 de agosto de 2017.

5.

Matrfculas e lnscricoes - 22 semestre - 9 a 23 de janeiro de 2018.

3~

fase:

1.

Candidaturas - 22 de agosto a 5 de setembro de 2017.

2.

Publicttacao das listas provisorlas de candidatos admitidos -11 de setembro de 2017.

3.

Publicltacao das listas definitivas de candidatos admitidos -18 de setembro de 2017.

4.

Matrfculas e Inscrlcces -12 semestre - 21 de setembro a 1 de outubro de 2018.

5.

Matrfculas e lnscrlcoes - 22 semestre - 9 a 23 de janeiro de 2018.

A 2~ e 3.~ fase so abrlrao nos casos dos cursos em que

0

nurnero de vagas nao ficar preenchido na 1~

fase.
Universidade Aberta, 14 de fevereiro de 2017

o Vice Reitor

~~
Domingos JoseAlves Caeiro
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