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DESPACHO ('J2 118/VR/DC/2017 

Republicac;:ao do calendarlo para os cursos de 12 clclo do ana letivo de 2017/2018 

o presente despacho procede aalteracao do Despacho N.2 024/VR/DC/2017 e determina a aprovacao 

dos calendarlos, para as provas de acesso do ana letivo de 2017-2018, na Universidade Aberta. 

o presente despacho foi dispensado de audlenda dos interessados nos termos das aHneas a) e b ) do 

n.Q 3 do artigo 100.2 do C6digo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 

4/2015, de 7 de janeiro, porquanto a reallzacao da mesma nao estaria concluida atempadamente, 

comprometendo, nessa medida, a pr6pria capacidade de organtzacao interna das unidades organlcas e 

services da UAb envolvidos no processo de gestae acadernlca, tendo em vista a preparacao do pr6ximo 

ana letivo. 

Pelo presente despacho determina-se a calendarizacao para a 2~ fase de: 

• Concurso local para candidatura a rnatrtcula e lnscncao nos ciclos de estudos conducentes ao 

grau de Iicenciado pela UAb 

e 

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

dos maiores de ~3 anos realizadas pela UAb: 

Ingresso no 12 semestre 

1. Candidaturas - 6 a 23 de junho de 2017. 

2. Provas Presenciais - 21 a 28 de julho de 2017. 

3. Publicitacao de resultados - 29 de agosto de 2017. 

4. Matrfculas e inscric;:6es - 5 a 12 de setembro de 2017. 

......' . 
Calendario letivo 

12 semestre: 

• 2 de outubro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. 
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o semestre sera precedido do Modulo de Amblentacao a que se refere 0 Modelo Pedagoglco Virtual da 

UAb com inicio a 25 de setembro de 2017. 

• Provas presenciais - epoca normal: inicio 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. 

• Provas presenciais - epoca normal: inicio 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 setembro, 

respetivamente. 

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

Universidade Aberta, 31 de maio de 2017 

o Vice Reitor 

~~ 
Domingos Jose Alves Caeiro 
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