CALENDÁRIO ESCOLAR
2021/2022
Faculdade de Medicina Dentária - Católica

6 de setembro

1º semestre
Cerimónia nacional de entrega de diplomas relativos a 2019/2020

13 de setembro

Início das aulas (exceto 1º ano)

22 de setembro

Dia de Integração para os novos alunos (1ºano).
Publicação da lista final dos temas de Projeto I de MIMD para o ano letivo
2021/2022 para inscrição dos alunos.
Publicação final das atribuições de temas para as Unidades Curriculares
Projeto I e II (MIMD e LCB)
Missa do Espírito Santo
Envio ao conselho pedagógico da proposta de calendário de exames do 1º
semestre para cada unidade curricular.
Envio das pautas aos responsáveis de unidade curricular por parte dos
serviços escolares, com os alunos matriculados até ao momento.
Dia do Estudante Internacional
Divulgação dos resultados parciais da avaliação contínua do 1º semestre e
respetiva reunião com a Coordenação dos cursos.
Missa de Natal
Férias de Natal

27 de setembro
6 de outubro
8 de outubro

16 de outubro
12 de novembro
15 de dezembro
20 de dezembro
a 31 de
dezembro
24 de dezembro
31 de dezembro
3 de janeiro
28 de janeiro
7 de fevereiro
31 de janeiro a
11 fevereiro
6 de fevereiro
9 de fevereiro
11 de fevereiro
14 a 18 de
fevereiro
18 de fevereiro
21 a 25 de
fevereiro
28 de fevereiro
21 de fevereiro a
4 de março
28 de fevereiro
1 de março
12 de março

Universidade encerrada (Natal)
Universidade encerrada (Ano Novo)
Recomeço das aulas
Último dia de aulas do 1º semestre
Entrega do relatório de Projeto I (MIMD e LCB) (1ª chamada)
Exames da 1ª chamada
Dia da UCP
Missa do dia da UCP
Sessão solene por ocasião do Dia Nacional da UCP
Exames 2ª chamada
Entrega do relatório de Projeto I (MIMD e LCB) (2ª chamada)
Exames de recurso 1º semestre. A inscrição para estes exames tem de
ser feita até 2 dias úteis antes da data da realização do exame.
Apresentação pública e discussão dos relatórios de Projeto I de MIMD e LCB.
Data limite de entrega das pautas das unidades curriculares, do 1º
semestre, nos serviços escolares.
Revisão de matrículas.
2º semestre
Início do 2º semestre.
Carnaval (tolerância de ponto)
Cerimónia de entrega de Diplomas (ano letivo 2020/2021)
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6 de abril
14 a 18 de abril
11 a 18 de abril
26 de abril
Abril/ maio
13 de junho

15 de junho
1 de julho

4 a 15 de julho
18 a 22 de julho
11 a 29 de julho
18 a 29 de julho
25 a 29 de julho
1 de agosto

25 julho a 2 de
agosto
29 de julho
A definir
5
a
9
de
setembro
12 de setembro
6
a
13
de
setembro
31 de outubro

Missa e Festa da Páscoa
Universidade encerrada (Páscoa)
Férias da Páscoa
Divulgação dos resultados parciais da avaliação contínua do 2º semestre e
respetiva reunião com a Coordenação dos cursos.
Interrupção de aulas da semana académica
Data limite para entrega da versão final das dissertações de MIMD
acompanhada de parecer dos orientadores (1ª fase). A entrega nesta fase
garante a defesa pública até ao dia 29 de julho de 2022. Fim do prazo para
entrega da versão final do relatório de Projeto II de LCB (1ª fase).
Missa e Festa do Final do Ano letivo
Último dia de aulas do 2º semestre. Data limite para entrega da versão final
das dissertações de MIMD acompanhada de parecer dos orientadores (2ª
fase). Prazo para entrega da versão final do relatório de Projeto II de LCB (2ª
fase).
Data limite de entrega das pautas das unidades curriculares, do 5º ano
2º semestre, nos serviços escolares.
Exames 1ª chamada
Exames 2ª chamada.
Provas Públicas do Mestrado Integrado em Medicina Dentária.
Summer Dental Clinic
Biomedicine Summer School
Exames de recurso 2º semestre. A inscrição para estes exames tem de
ser feita até 2 dias úteis antes da data da realização do exame.
Data limite de entrega das pautas das unidades curriculares, do 2º
semestre, nos serviços escolares. Exceto as pautas do 5º ano de MIMD e
3º ano de LCB que devem ser entregues até 1 de julho.
Inscrições para exames da época especial, para conclusão de ciclo e
renovação de matrículas.
Fim do Ano Letivo.
Universidade encerrada (Férias de Verão).
Exames da época especial - para conclusão de ciclo.
Fim do prazo para entrega nos serviços escolares, das classificações dos
exames da época especial.
Renovação de matrículas (alunos com exame na época especial).
Data limite da época de recurso para entrega da versão final das dissertações
do MIMD acompanhada de parecer dos orientadores.
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