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OESPACHO N2 45/VR/OC/2016

CAlENOARIO ESCOLAR 2016/2017
22 e 32 CIClOS

Tendo em conta que importa calendarizar, com adequada antecedencia, as principais etapas e
do proximo ana escolar e a respetiva

acoes

preparacao, sao fixadas, pelo presente despacho, as datas

referentes ao lancamento e desenvolvimento do referido ana escolar, relativas aos cursos de 2.2 e 3.2
ciclos.
Oeste modo, determino:

Artigo 1.2
(Calendarlo letivo)
1.

0 1.2 semestre do ana escolar de 2016-2017 decorrera de 20 de fevereiro a 9 de junho de

2017 e sera precedido de um modulo de amblentacao que tera infcio a 6 de fevereiro de 2017.
2.

0 2.2 semestre do ana escolar de 2016-2017 decorrera de 25 de Setembro de 2017 a 12 de

janeiro de 2018.

Artigo 2.2
(Fases do calendario escolar)
Os semestres letivos compreendidos no ana escolar de 2016-2017, bem como os atos que 0
antecedem, obedecerao as seguintes fases:
a)

As candidaturas aos cursos de 2.2 e 3.2 ciclos da Universidade Aberta (UAb) decorrerao de 3 de

maio a 14 de novembro de 2016.
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b)

A analise dos processos decorrera ate 30 de novembro de 2016.

c)

As Iistas provlsorlas de candidatos admitidos serao publicitadas no Portal da UAb ate 5 de

dezembro de 2016.
d)

As Iistas definitivas de candidatos admitidos serao publicitadas no Portal da UAb ate 2 de

janeiro de 2017.
e)

As matrfculas e lnscrlcoes sao efetuadas on-line para todos os estudantes (do 1.!! ana e

seguintes, induindo estudantes em tempo parcial), nos seguintes perfodos:
i)

1.2 semestre: de 4 a 11 de janeiro de 2017;

ii)

2.2 semestre: de 29 de agosto a 11 de setembro de 2017.

f)

Os pedidos de inscrlcao como estudante supranumerarlo devem ser enviados

a coordenacao

do curso respetivo ate 30 de novembro de 2016.
g)

Os projetos de dlssertacao deverao ser entregues ate ao fim de marco, salvo para os

estudantes que integrem edtcoes anteriores ou nos cursos cuja leclonacao decorreu ao abrigo de
despacho anterior, devendo, nestes casos, ser cumprido 0 estabelecido no Regulamento da Oferta

Pedagogica da UAb.

Artigo 3.2
(Exce~oes)

1- Sao excecoes ao disposto nos artigos anteriores as sltuacoes referidas nos numeros seguintes.
2 - Os cursos de 2.2 e 3.2 clclos que, comprovadamente, nas duas ultlrnas edlcoes, tenham preenchido
na totalidade 0 numero de vagas em oferta ou aqueles que nao reunindo estas condlcoes tenham ate
31 de julho 0 nurnero de candidatos superiores a 25, pod em ficar sujeitos a um calendarlo proprio e
distinto do agora fixado;
a)

Em fun~ao da natureza do curso e mediante requerimento justificativo com a lndlcacao das

clrcunstanclas excecionais que fundamentaram a nao conslderacac de qualquer uma das normas
gerais, 0 Departamento elaborara, em artlculacao com a DSA, um calendarlo a propor para a respetiva

hornologacao reitoral.
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3 - as cursos de VI e 3.!! ciclos desenvolvidos em parceria com outras lnstltulcoes, nacionais ou
internacionais, podem igualmente ficar sujeitos a urn calendarlo proprio, em conformidade com

0

que

haja sido acordado com as lnstitulcoes parceiras, estando igualmente sujeitos a homologacao reitoral.
Universidade Aberta, 22 de marco de 2016

a Vice Reitor

Domingos Jose Alves Caeiro
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