CALENDÁRIO DE PRAZOS ACADÉMICOS | ANO LETIVO 2020-2021
CICLO de
Atos Académicos
estudos

Meio

Prazo

Fénix

1ª prioridade – 03 de agosto (14h00) a 07 de agosto (até às 23h59)
2ª prioridade – 05 de agosto (14h00) a 07 de agosto (até às 23h59)
3ª prioridade – 06 de agosto (11h00) a 07 de agosto (até às 23h59)

Matrícula/Inscrição CNAES (1ª fase)

Fénix

28 de setembro (14h00) a 02 de outubro (até às 12h00)

Matrícula/Inscrição CNAES (2ª fase)

Fénix

15 de outubro (14h00) a 19 de outubro (até às 12h00)

Matrícula/Inscrição CNAES (3ª fase)

Presencial

30 de outubro (14h00) a 3 de novembro (até às 17h00)

Matrícula/Inscrição de Regimes de Reingresso, Mudança de par Instituição/curso e
Concursos Especiaisde Acesso:
Maiores de 23 anos
Titulares de outros Cursos Superiores
Diploma de Especialização Tecnológica
Diploma de Técnico Superior profissional
Estudante Internacional

Presencial

01 de outubro (14h00) a 02 de outubro (até às 17h00)

Fénix

1ª prioridade – 06 de outubro (14h00) a 09 de outubro (até às 23h59)
2ª prioridade – 07 de outubro (14h00) a 09 de outubro (até às 23h59)
3ª prioridade – 08 de outubro (14h00) a 09 de outubro (até às 23h59)

Renovação de inscrição e escolha de horário
(Nota: o horário das U.C.'s de 1.º ano é escolhido nas datas abaixo indicadas)*
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Escolha de horário de unidades curriculares em atraso do 1º ano*
Pedido de inscrição em melhoria (1º e 2º semestres) / unidades curriculares
adiantadas (1º e 2º semestres) / alteração de inscrição em turno/unidade curricular
(1º e 2º semestres)
Resultado de pedidos de inscrição em melhoria (1º e 2º semestres) / unidades
curriculares adiantadas (1º e 2º semestres) / alteração de inscrição em
turno/unidade curricular (1º e 2º semestres)
Inscrição em Época de Recurso (1º semestre)
Inscrição em Época de Recurso (2º semestre)
Inscrição em Época Especial (finalistas)

Fénix

01 de setembro (14h00) a 12 de outubro (10h00)

E-mail

até 30 de outubro

Fénix
Fénix
Fénix

01 e 02 de fevereiro de 2021
29 e 30 de junho de 2021
19 e 20 de julho de 2021

Matrícula/Inscrição (1º ano, 1ª vez)

Fénix

1ª Fase|Estudante Internacional – 03 de agosto (14h00) a 07 de agosto (até às 23h59)
2ª Fase – 14 de setembro (14h00) a 18 de setembro (até às 23h59)
3ª Fase (Doutoramento) – 15 de fevereiro (11h00) a 19 de fevereiro (até às 23h59)

(excetua-se os estudantes com pedidos de prorrogação de prazo de entrega dos trabalhos finais e estudantes
dos Doutoramentos em Migrações e Geografia que irão concluir o 1º ano até 15 de setembro)

Fénix

04 de agosto (14h00) a 07 de agosto (até às 23h59)

Pedido de prorrogação de prazo de entrega dos trabalhos finais

Fénix

1º momento – 01 de setembro (14h00) a 30 de setembro (até às 23h59)
2º momento – 02 de dezembro (14h00) a 31 de dezembro (até às 23h59)

Renovação de inscrição após deferimento de pedido de prorrogação de prazo de
entrega dos trabalhos finais

Fénix

1º momento – 12 de outubro (14h00) a 13 de outubro (até às 23h59)
2º momento – 09 de janeiro de 2021 (14h00) a 10 de janeiro de 2021 (até às 23h59)

Fénix

12 de outubro (14h00) a 13 de outubro (até às 23h59)

Fénix

16 de setembro (14h00) a 18 de setembro (até às 23h59)

E-mail ou
Presencial

até 31 de outubro

E-mail ou
Presencial

até 31 de janeiro de 2021

E-mail ou
Presencial

até 28 de fevereiro de 2021

E-mail ou
Presencial

até 31 de março de 2021

Renovação de inscrição

Renovação de inscrição dos estudantes dos Doutoramentos em Migrações e
Geografia que concluíram o 1º ano até 15 de setembro
Inscrição dos estudantes dos Mestrados em Ensino da Geografia e Turismo e
Comunicação e do Doutoramento em Estudos do Desenvolvimento
(estudantes que transitam do IE para o IGOT | estudantes que transitam da ESHTE para o IGOT | estudantes
que transitam do ISEG para o IGOT)

Entrega de registo de tema de trabalho final
Entrega de registo de tema de trabalho final
(apenas aplicável aos estudantes do Mestrado em Ensino da Geografia)

Entrega de registo de tema de trabalho final
(apenas aplicável aos estudantes do Mestrado em Ordenamento do Território e Urbanismo)

Entrega de registo de tema de trabalho final
(apenas aplicável aos estudantes de Doutoramento que ingressaram no 2º semestre)

Pedido de inscrição em regime geral a tempo parcial
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Pedidos de creditação académica

E-mail
Presencial

01 de setembro (14h00) a 16 de outubro (23h59)

Pedido de estatuto especial

Fénix

Pedido de inscrição em unidades extra-curriculares (1º e 2º semestres)
Resultado de pedidos de inscrição em regime geral a tempo parcial / estatuto
especial

Fénix

01 de setembro (14h00) a 09 de outubro (23h59)

E-mail

até 13 de novembro

Resultado de pedido de inscrição em unidades extra-curriculares (1º e 2º semestres)

E-mail

até 30 de outubro

Anulação de unidades curriculares

E-mail

08 a 12 de outubro

Fénix

27 de janeiro a 05 de março de 2021

Presencial

09 de outubro

(Não podem ser anuladas unidades curriculares em atraso)

Candidaturas a Programas de Mobilidade OUT (Erasmus | Almeida Garret)
Inscrição em unidades curriculares isoladas

