
 
 

 

 

Calendário de Prazos Académicos 2020/2021 

Ingresso no 1° ciclo Concursos especiais de 

acesso Maiores de 23 anos 

Calendário de Apresentação de Candidaturas às 

Provas – Candidaturas na Universidade de Lisboa 

 

Apresentação de candidaturas 2 a 31 de março de 2020 

Afixação da lista dos candidatos admitidos 17 de abril de 2020 

Realização de exames A definir pela Reitoria 

Afixação de resultados dos exames e marcação das 

entrevistas 
A definir pela Reitoria 

Pedidos de consulta e reapreciação das provas A definir pela Reitoria 

Apreciação curricular e realização das entrevistas A definir pela Reitoria 

Afixação das pautas com os resultados da apreciação 

curricular e entrevista 
A definir pela Reitoria 

Pedidos de reapreciação dos resultados da 
apreciação curricular e entrevista 

A definir pela Reitoria 

Afixação das pautas com a classificação final do 
processo de avaliação 

A definir pela Reitoria 

Calendário de Apresentação de Candidaturas (para 
candidatos aprovados nas provas) no IST 

 

Apresentação de Candidaturas 21 a 25 setembro de  2020 

Afixação dos editais de colocação 25 de setembro de 2020 

Matrícula e inscrição 28 a 30 de setembro de 2020 

 

 

Titulares de cursos médios e superiores 
 

Apresentação de candidaturas   27 de julho a 14 de agosto 2020  

Afixação dos editais de colocação   11 de setembro de 2020  

Matrícula e Inscrição   14 a 18 de setembro de 2020  

Reclamação sobre as colocações   14 a 18 de setembro de 2020  

Decisão sobre as reclamações            28 de setembro de 2020  

Matrícula para reclamações atendidas   29 setembro a 2 de outubro de 2020  

 

 

 



Mudanças de Par Instituição/Curso 

 
Apresentação de candidaturas 10 a 28 de agosto de 2020 

Afixação dos editais de colocação 11 de setembro de 2020 

Matrícula, inscrição e pedido de creditações 14 a 18 de setembro de 2020 

Reclamação sobre as colocações 14 a 18 de setembro de 2020 

Decisão sobre as reclamações 28 de setembro de 2020 

Matrícula para reclamações atendidas 29 de setembro a 2 de outubro 

de 2020 

 

 

Ingresso no 2° ciclo 

Candidaturas 
 

Apresentação de candidaturas 27 de julho a 14 de agosto 2020  

Afixação dos editais de colocação 11 de setembro de 2020  

Matrícula, inscrição e pedido de creditações 14 a 18 de setembro de 2020  

Reclamação sobre as colocações 14 a 18 de setembro de 2020  

Decisão sobre as reclamações 28 de setembro de 2020  

Matrícula para reclamações atendidas 29 de setembro a 2 de outubro de 

2020 

 

 
Matrículas, inscrições – 1º e 2º ciclos 

 

 

Período da inscrição (1º Semestre) para alunos já 

inscritos no ano letivo anterior 

 

 

14 a 20 de setembro de 2020 

(Internet) 

 

 

Período de matrícula e inscrição para alunos que 
ingressam pela 1ª vez no 1º ano 

 28 de setembro a 2 de outubro de  

2020  

 

 

 

 

 

Período de pedido de melhoria de nota (1º Semestre)   21 a 25 de setembro de 2020  

Período de inscrição para alunos finalistas que não 

tenham terminado o curso até 31 de dezembro de 

2020 

 
4 a 8 de janeiro de 2021  

 

 

 

 

 

 

Período de inscrição referente ao 2º Semestre 
  22 a 28 de fevereiro de 2021 internet  

22 a 26 de fevereiro de 2021 

(Secretaria) 

 

Período de pedido de melhoria de nota (2º Semestre)   01 a 5 de março 2021  

Período de inscrição para alunos finalistas que não 
tenham terminado o curso até 30 de junho de 2021 

  28 de junho a 3 de julho de 2021  

Período de inscrição em exames para alunos com 

acesso a época Especial referente a 2020/2021 
 12 a 16 de julho de 2021   



Regime de tempo parcial – 1º e 2º ciclos 
 

Entrega dos pedidos de alteração para regime de 

tempo parcial relativos a 2020/2021 
14 de setembro a 12 de outubro de 

2020 

Entrega dos pedidos de alteração para regime de 

tempo parcial relativos a 2020/2021 para alunos que 

não estiveram inscritos no 1º semestre de 2020/2021 

 
22 de fevereiro a 19 de Março de 

2021 

Os alunos de 3ª ciclo devem efetuar pedido de alteração para regime de tempo parcial 
no início de cada ano de estudos. 

 

Prescrições 
 

Afixação da lista provisória de prescrições 17 de agosto de 2020 

Entrega de recursos de prescrições 31 de agosto a 4 de setembro de 

2020 

Afixação da lista definitiva de prescrições 14 de setembro de 2020 

Período de inscrição para alunos com recurso de 

prescrição aceite 
14 a 18 de setembro de 2020 

 

Reingressos – 1º e 2º Ciclos 
 

Apresentação de requerimentos para reingresso e 

pedidos de creditações  
31 de agosto a 4 de setembro 2020 

 

 
Requerimento de Acesso a Época Especial (casos excecionais) 

 

Apresentação de requerimentos para acesso a época 

especial para casos excecionais, não previstos no 

Regulamento de Acesso a Época Especial 

 
17 de maio a 18 de junho 2021 



Ingresso no 3º ciclo 

As candidaturas a programas doutorais serão aceites em qualquer altura do ano, mas 

serão apenas objeto de seriação durante os períodos de candidatura definidos no presente 

Guia Académico. 
 

Candidaturas Programas doutorais 

 

1º Período: 1 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021 

2º Período: 5 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021 

 
Diplomas de formação avançada 

 
5 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021 

 

Matrículas, inscrições Programas doutorais 

1º Período: 29 de janeiro de 2021 a 5 de fevereiro de 2021 

2º Período: 3 a 10 de setembro de 2021 

 
Diplomas de formação avançada 

 
3 a 10 de setembro de 2021 

 

Unidades curriculares isoladas de 1°, 2° e 3º ciclo e ciclos integrados 
 

1º semestre 

 
Apresentação de candidaturas 17 a 21 de agosto de 2020 

Inscrição 7 a 11 de setembro de 2020 

 
2º semestre 

 
 

Apresentação de candidaturas 1 a 5 de fevereiro de 2021 

Inscrição 9 a 12 de fevereiro de 2021 

 
Os períodos de candidatura dos Estudantes Internacionais (Decreto-Lei nº36/2014 de 
10 de março) são divulgados separadamente. 


