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DESPACHO N2 024/VR/DC/2017 

Calendarlo para os cursos de 12 clclo do ano letivo de 2017/2018 

Tendo em conta que importa calendarizar com adequada antecedencla as principais eta pas e acoesdo 

proximo ano escolar e respetiva preparacao, sao fixadas pelo presente despacho as datas referentes ao 

lanc;amento e desenvolvimento do ano escolar, relativas aos cursos de 12 clclo e aos cursos nao 

conferentes de grau. 

Esta norma para a deflnlcao da calendarizacao do ano escolar relativa aos cursos de 12 clclo e aos 

cursos nao conferentes de grau 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. 

E vantajoso que 0 ano letivo comece simultaneamente em toda a Universidade. As vantagens 

ultrapassam a desejavel identidade institucional, tendo sobretudo que ver com razoes praticas de 

eflcacla no alcance de objetivos de mobilidade de estudantes e docentes, de otlrnlzacao de recursos 

humanos e flsicos, da lmplernentacao da multidisciplinaridade nos cursos, na potenclacao da 

interdisciplinaridade das unidades organicas e, sobretudo, na organlracao e producao dos materiais e 

recursos educacionais, bem como na logistica dos procedimentos da avallacao presenclal. 

Pelo presente despacho determina-se a calendarlzacao para 0 ano letivo 2017-18 dos cursos de 12 

clclo: 

• Concurso local para candidatura amatrfcula e lnscrlcao nos ciclos de estudos conducentes ao 

grau de Iicenciado pela UAb 

e as 

• Provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequencla do ensino superior 

dos maiores de 23 anos realizadas pela UAb: 

Ingresso no 12 semestre 

1. Candidaturas - 28 de marco a 9 de maio de 2017. 
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2. Provas Presenciais -7 a 19 de junho de 2017. 

3. Publlcltacao de resultados -18 de julho de 2017. 

4. Matrfculas e lnscrtcoes- 25 de julho a 11 de agosto de 2017. 

Ingresso no 2Q semestre 

1. Candidaturas -19 de setembro a 24 de outubro de 2017. 

2. Provas Presenciais - 13 a 20 de novembro de 2017. 

3. Publlcitacao de resultados -13 de dezembro de 2017. 

4. Matrfculas e lnscrlcdes - 9 a 23 de janeiro de 2018. 

• Acesso direto, transferenclas, rnudancas de curso e reingressos e regime de unidades 

curriculares isoladas efetuam-se em dols perfodos: 

1Q semestre 

1. Candidaturas - 6 de junho a 11 de julho de 2017. 

2. Publlcltacao de resultados - 18 de julho de 2017. 

3. Matrfculas - 25 de julho a 11 de agosto de 2017. 

2Q semestre 

1. Candidaturas - 25 de outubro a 28 de novembro de 2017. 

2. Publlcltacao de resultados -13 de dezembro de 2017. 

3. Matrfculas e lnscrtcoes- 9 a 23 de janeiro de 2018. 

calendarlo letivo 

1Q semestre: 

..~ .• 2 de outu bro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018 . 

Para os estudantes que se matriculam pela 1! vez na UAb 0 semestre sera precedido do Modulo de 

Amblentacao a que se refere 0 Modelo Pedag6gico Virtual da UAb com lnlclo a 11 de setembro de 

2017. 
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• Provas presenciais - epoca normal: lniclo a 22 de janeiro de 2018. 

• Conclusao da avallacao: 4 de maio de 2018. 

22 semestre 

• 5 de marco a 31 de julho de 2018.
 

Para os estudantes que se matriculam pela 1! vez na UAb 0 semestre sera precedido do Modulo de
 

Arnblentacao a que se refere 0 Modelo Pedagogico Virtual da UAb com inicio a 12 de fevereiro de 2018.
 

• Provas presenciais - epoca normal: lniclo a 4 de junho de 2018. 

• Conclusao da avallacao: 21 de setembro de 2018. 

Provas presenciais das epocas de recurso de 12 e 22 semestres realizam-se em julho e seternbro, 

respetivamente. 

Epoca especial: de 2 novembro a 18 de dezembro de 2018. 

Universidade Aberta, 14 de fevereiro de 2017 

a Vice Reitor 

Domingos JoseAlves Caeiro 

.......
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