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Calendários específicos dos Cursos de Mestrado
Engenharia de Construção e Reabilitação
Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação Industrial
Engenharia Informática - Sistemas de Informação
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
Finanças Empresariais - brevemente disponível
Gestão Turística
Marketing
Tecnologias Ambientais

Ano Letivo 2021/22
1. Licenciaturas e CTeSP
1º Semestre
Início
Período letivo
Periodo de Compensação*
Interrupção de Natal
Avaliação em época normal
Avaliação em época de recurso
Avaliação em época especial (2º ano dos CTeSP)
Data limite de entrega dos resultados finais

Fim

29/09/2021
26/02/2022
29/09/2021
08/01/2022
10/01/2022
12/01/2022
23/12/2021
31/12/2021
29/09/2021
08/02/2022
14/02/2022
26/02/2022
04/03/2022
17/03/2022
Época normal: 14/02/2022
Época de recurso: 08/03/2022

2º Semestre
Início

Fim

28/02/2022
26/07/2022
28/02/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
14/04/2022
18/04/2022
28/02/2022
07/07/2022
13/07/2022
26/07/2022
Época normal: 13/07/2022
Data limite de entrega dos resultados finais
Época de recurso: 01/08/2022
* Este período deve ser utilizado para aulas de compensação por forma a garantir o n.º total de horas
de contacto estipuladas a cada unidade curricular e finalizar processos de avaliação continua.
Período letivo
Período de Compensação*
Interrupção de Páscoa
Avaliação em época normal
Avaliação em época de recurso

Avaliação da CFCT dos CTeSP
1º período de avaliação
2º período de avaliação

Época especial relativa ao ano letivo 2021/2022
(licenciaturas e 1º ano dos CTeSP)
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Início

Fim

04/07/2022
02/09/2022

23/07/2022
17/09/2022

Início

Fim

02/09/2022

17/09/2022
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2. Mestrados
Dada a especificidade de cada curso de Mestrado, a direção do curso deverá submeter o respectivo
calendário escolar à aprovação do Presidente da ESTGV.

3. Períodos para matrículas e inscrições
Licenciaturas

Mestrados e CTeSP

1ª 27/09/2021
fase
a*
Estudantes colocados através do concurso
2ª 14/10/2021
nacional
fase
a*
Estudantes colocados através dos
3ª 29/10/2021 diversos concursos - conforme
editais afixados
fase
a*
Estudantes colocados através dos concursos
Conforme
especiais e regimes de reingresso e de mudança
editais
de par instituição/curso
afixados
* A definir de acordo com o calendaário da DGES

Licenciaturas e CTeSP
Inscrições online (portal académico) para
alunos com inscrição válida no ano letivo
2020/2021
Inscrições em exames

Mestrados
01/09/2021 a 01/09/2021 a 24/09/2021** ou no
caso do MFE: 01/03/2022 a
24/09/2021 *
24/03/2022**
Conforme regras de inscrição em exames

* Os estudantes inscritos em exames da época especial poderão efetuar a sua inscrição no ano letivo,
nos quinze dias seguintes ao do lançamento nos Serviços Académicos da classificação da última
unidade curricular a que foi avaliado;
** Caso o 1º ano do mestrado termine em data posterior, os estudantes poderão efetuar a sua
inscrição no 2º ano, no prazo máximo de quinze dias seguidos após essa data.
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