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DESPACHO Nº 26/VR/JS/2023 

 
 
 

Pelo presente despacho, estabelece-se que o ano letivo 2023-2024 decorrerá de 16 de outubro de 2023 

a 30 de setembro de 2024 e determina-se a calendarização dos cursos de 2º e 3º ciclo e Unidades 

Curriculares Isoladas, bem como para os atos que o antecedem. 

 

Candidaturas e Reingressos 16 de maio a 18 de junho 2023 

Publicitação provisória de resultados 1) Entre 23 e 30 de junho de 2023 

Publicitação de resultados definitivos 2) 18 de julho de 2023 

Matrículas e inscrições - 1º semestre 5 a 12 de setembro de 2023 

1º semestre 16 de outubro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024 

Pausa Letiva 18 de dezembro de 2023 a 1 de janeiro de 2024 

Matrículas e inscrições - 2º semestre 9 a 19 de janeiro de 2024 

2º semestre 4 de março a 31 de julho de 2024 

Pausa Letiva 25 a 31 de março de 2024 

 

Observações: 

1. Os Despachos de abertura dos cursos e a lista de Unidades Curriculares Isoladas em oferta 

deverão ser entregues para assinatura do Vice-Reitor até 26 de abril de 2023 de forma a que sejam 

disponibilizados online até 3 de maio de 2023. 

2. Publicitação de resultados: 

1) As listas provisórias, que não carecem de homologação, serão disponibilizadas no período que 

medeia entre o final das candidaturas e a publicitação de resultados. 

2) As listas definitivas carecem de homologação do Vice-Reitor. 

3. O período dedicado ao Módulo de Ambientação Online (MAO) deve ser definido pelas respetivas 

coordenações de forma a garantir que é respeitada a data de início das atividades letivas de 1º 

semestre acima mencionada. 

4. As classificações respeitantes às Unidades Curriculares dos ciclos de estudos acima indicados 

devem estar lançadas no Portal Académico até à data que assinala o fim de cada semestre letivo. 

5. Caso se verifique a necessidade de um novo período de candidaturas, este carece de despacho do 

Vice-Reitor, mediante pedido, devidamente fundamentado, da Coordenação de Curso, elaborado no 

Imp 00-01_B00 – Informação, nos prazos indicados no quadro que se segue: 
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Candidaturas 20 de julho a 13 de agosto 

Publicitação provisória de resultados 1) Entre 18 e 25 de agosto de 2023 

Publicitação de resultados definitivos 2) 6 de setembro de 2023 

Matrículas e inscrições - 1º semestre 12 a 19 de setembro de 2023 

 

Universidade Aberta, 13 de fevereiro de 2023     

 

O Vice-Reitor 

José das Candeias Sales 
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