
 

 

 

Despacho N.º 26/2015 

 

Por proposta do Conselho Pedagógico, foram aprovados os Calendários Escolares (1.º, 

2.º e 3.º ciclos e Pós-graduações) para o ano letivo de 2015/2016, que se anexam ao 

presente Despacho e dele fazem parte integrante. 

Lisboa, 17 de junho de 2015  

 

O Diretor 

 

(Prof. Doutor João Costa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDÁRIO ESCOLAR  
2015/2016 

1º. CICLO 

 

(*) Os valores pagos a título de propinas não são reembolsáveis, nos termos do Regulamento de propinas. 
(**) Em caso de necessidade, a título excecional e em função do tipo de avaliação da u.c., a publicação deste resultado poderá ocorrer num prazo 
adicional de 8 dias úteis, devendo ser respeitado o intervalo legal entre a sua afixação e a realização do exame.  
 

AVISO: O não cumprimento dos prazos, estabelecidos neste calendário escolar, implicará o pagamento de multas por atos fora de prazo, nos termos da 
tabela de emolumentos aprovada pelo Conselho de Gestão da Universidade Nova de Lisboa. 

Período 
Letivo 

Descrição Início Fim 

    

 
 
 
 
 

1º 
 

Semestre 

INSCRIÇÕES em unidades curriculares do 1º semestre (estudantes inscritos em 
2014/15) 

31.08.2015 06.09.2015 

MATRÍCULAS/INSCRIÇÕES – 1º Ano, 1ª Vez 
(concurso nacional de acesso, regimes especiais, concursos especiais, transferências, 
mudanças de curso e reingressos) 

07.09.2015 11.09.2015 

Pedidos de creditação  31.08.2015 16.10.2015 

Pedidos de alteração para inscrição em Regime de Tempo Parcial 31.08.2015 16.10.2015 

Pedidos de alteração para inscrição ao abrigo do Estatuto do Trabalhador-estudante 31.08.2015 16.10.2015 

PERÍODO LETIVO 

AULAS    14.09.2015 18.12.2015 

Interrupção letiva (Natal) 21.12.2015 03.01.2016 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas a título excecional (no secretariado do 
departamento) 

14.09.2015 15.09.2015 

Desistência do 1º semestre (na Divisão Académica) (*) 14.09.2015 30.09.2015 

Pedidos de inscrição em unidades curriculares isoladas 14.09.2015 16.10.2015 

Registo e publicação dos resultados finais de frequência (**) Até 05.01.2016 

EXAMES 

Inscrições para melhoria de nota em unidades curriculares realizadas neste semestre ou 
no ano letivo 2014/2015 (na Secretaria Virtual) 

06.01.2016 08.01.2016 

Período de Exames de Recurso e Melhoria de Nota 11.01.2016 22.01.2016 

Registo e publicação dos resultados finais  Até 29.01.2016 
 

 
 
 

2º 
 

Semestre 

INSCRIÇÕES em unidades curriculares do 2º semestre (na Secretaria Virtual) 01.02.2015 10.02.2016 

  PERÍODO LETIVO 

AULAS 15.02.2016 27.05.2016 

Pedidos de creditação 15.02.2016 11.03.2016 

Interrupção letiva (Páscoa) 21.03.2016 28.03.2016 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas a título excecional (no secretariado do 
departamento)  

15.02.2016 16.02.2016 

Desistência do 2º semestre (na Divisão Académica) (*) 15.02.2016 29.02.2016 

Pedidos de inscrição em unidades curriculares isoladas 15.02.2016 26.02.2016 

Registo e publicação dos resultados finais de frequência (**) Até 09.06.2016 

EXAMES 

Inscrições para melhoria de nota em unidades curriculares realizadas neste semestre ou 
no ano letivo 2014/2015 (na Secretaria Virtual)  

14.06.2016 15.06.2016 

Período de Exames de Recurso e Melhoria de Nota 17.06.2016 27.06.2016 

Registo e publicação dos resultados finais  Até 04.07.2016 
 

EXAMES EM ÉPOCA ESPECIAL 

Trabalhador-
estudante 

(época 
extraordinária 

de recurso para 
as u.c. do 1º e 
2º semestres) 

Inscrições para realização de exame (na Secretaria Virtual) 05.07.2016 06.07.2016 

Período de exames  07.07.2016 13.07.2016 

Registo e publicação dos resultados finais Até 18.07.2016 

Época especial 
de conclusão 

da Licenciatura 

Inscrições para realização de exame (na Secretaria Virtual) 19.07.2016 20.07.2016 

Período de exames  21.07.2016 26.07.2016 

 
Registo e publicação dos resultados finais 

 
Até 29.07.2016 



 

CALENDÁRIO ESCOLAR  
2015/2016 

 

2º. CICLO 
 
Período 
Letivo 

Descrição Início Fim 

 

 
 
 
 
 
 

1º 
 

Semestre 

CANDIDATURAS (cursos com início no 1º semestre) 

1ª fase  27.04.2015 30.06.2015 

Publicação dos resultados 10.07.2015 

2ª fase (apenas para os cursos com vagas sobrantes)  26.08.2015 06.09.2015 

Publicação dos resultados  Até 11.09.2015 

MATRICULAS/INSCRIÇÕES/CREDITAÇÕES 

Matrículas/inscrições dos candidatos admitidos na 1ª fase (unidades curriculares do 1º 
semestre) 

20.07.2015 14.08.2015 

Renovação de inscrição (alunos inscritos em 2014/2015) 03.08.2015 11.09.2015 

Registo da componente não letiva (no secretariado do departamento) (*) Até 30.09.2015 

Inscrições (componente não letiva)  Até 09.10.2015 

Matrículas/inscrições dos candidatos admitidos na 2ª fase (unidades curriculares do 1º 
semestre)  

14.09.2015 23.09.2015 

Pedidos de creditação de unidades curriculares do 1º e 2º semestres  03.08.2015 09.10.2015 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas, e desistência do 1º semestre (**) 01.10.2015 09.10.2015 

PERÍODO LETIVO 
AULAS  14.09.2015 19.12.2015 

Interrupção letiva (Natal) 21.12.2015 03.01.2016 

Publicação de resultados de frequência Até 12.01.2016 

Avaliação de recurso e melhoria de nota 18.01.2016 22.01.2016 

Registo e publicação dos resultados finais Até 29.01.2016 

EXAMES 
Inscrição para a realização de exame no mesmo semestre até 3 dias após o lançamento da 

nota final 

Inscrição para realização de exame no semestre seguinte até 15 dias antes do último dia de 
aulas do respetivo semestre 

 
 
 

 
 
 
 
 

2º 
 

Semestre 

INSCRIÇÕES em unidades curriculares do 2º semestre (na Secretaria Virtual) 01.02.2016 10.02.2016 

Registo da componente não letiva (no secretariado do departamento) (*) Até 22.02.2016 

Inscrições na componente não letiva  Até 07.03.2016 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas, e desistência do 2º semestre (**) 18.02.2016 26.02.2016 

  PERÍODO LETIVO 
AULAS  15.02.2016 28.05.2016 

Interrupção letiva (Páscoa) 21.03.2016 28.03.2016 

Registo e publicação dos resultados de frequência  Até 11.06.2016 

Avaliação de recurso e melhoria de nota 17.06.2016 25.06.2016 

Registo e publicação dos resultados finais Até 04.07.2016 

EXAMES 
Inscrição para a realização de exame no mesmo semestre Até 3 dias após o lançamento da 

nota final 

Inscrição para realização de exame no semestre seguinte Até 15 dias antes do último dia de 
aulas do respetivo semestre 

 
(*) Qualquer alteração ao registo da componente não letiva deverá ser efetuada até sessenta dias após a data de entrega. 
(**) Os valores pagos a título de propinas não são reembolsáveis, nos termos do Regulamento de propinas. 
 
 
AVISO: 
O não cumprimento dos prazos, estabelecidos neste calendário escolar, implicará o pagamento de multas por atos fora de prazo, nos termos da 
tabela de emolumentos aprovada pelo Conselho de Gestão da Universidade Nova de Lisboa. 
 



 

CALENDÁRIO ESCOLAR  
2015/2016 

 
3º. CICLO 
 
Período 
Letivo 

Descrição Início Fim 

 

 

 
 
 
 
 

1º 
 

Semestre 

CANDIDATURAS (cursos com início no 1º semestre) 
1ª fase  27.04.2015 30.06.2015 

Publicação dos resultados finais  Até 10.07.2015 

2ª fase (apenas para os cursos com vagas sobrantes)  11.08.2015 06.09.2015 

Publicação dos resultados  Até 11.09.2015 

MATRICULAS/INSCRIÇÕES/CREDITAÇÕES 
Matrículas e inscrições dos candidatos admitidos na 1ª fase 13.07.2015 31.07.2015 

Matrículas e inscrições dos candidatos admitidos na 2ª fase  14.09.2015 23.09.2015 

Renovação de inscrição 03.09.2015 11.09.2015 

Pedidos de creditação 31.08.2015 23.09.2015 

Mudar, incluir e desistir de unidades curriculares (opções livres e especialidade)  01.10.2015 09.10.2015 

Desistir da inscrição do 1º semestre (*)  Até 09.10.2015 

Pedidos de alteração de inscrição para o Regime de Tempo Parcial / Estatuto do 
Trabalhador-estudante 

Até 09.10.2015 

PERÍODO LETIVO 
AULAS 14.09.2015 19.12.2015 

Interrupção letiva (Natal) 21.12.2015 03.01.2016 

Registo e publicação dos resultados de frequência Até 12.01.2016 

Avaliação de recurso 18.01.2016 22.01.2016 

Registo e publicação dos resultados finais Até 29.01.2016 

Alunos que iniciaram o doutoramento no ano letivo de 2014/2015 em regime de frequência a tempo parcial, ou ao 
abrigo do Estatuto do Trabalhador-estudante 

Entrega do Trabalho Final (ao abrigo do Estatuto de Trabalhador-estudante) Até 15.01.2016 

Período de avaliação do Trabalho Final  Até 04.03.2016 

Período de registo do tema de Tese  
 

O registo é feito até trinta dias 
úteis após a data da aprovação do 
Trabalho Final 

 
 

 
 
 

2º 
 

Semestre 

INSCRIÇÕES / CREDITAÇÕES 

INSCRIÇÕES em unidades curriculares do 2º semestre  10.02.2016 15.02.2016 

Pedidos de creditação  22.02.2016 04.03.2016 

Pedidos de inscrição ao abrigo do Estatuto do Trabalhador-estudante 10.02.2016 19.02.2016 

Mudar, incluir e desistir de unidades curriculares (opções livres e especialidade) 10.03.2016 18.03.2016 

Desistir da inscrição do 2º Semestre (*) Até 18.03.2016 

PERÍODO LETIVO 

AULAS  15.02.2016 28.05.2016 

Interrupção letiva (Páscoa) 21.03.2016 28.03.2016 

Registo e publicação dos resultados de frequência  Até 11.06.2016 

Avaliação de recurso 17.06.2016 25.06.2016 

Registo e publicação dos resultados finais Até 04.07.2016 

Entrega do Trabalho Final (no secretariado do departamento) Até 16.09.2016 

Período de avaliação do Trabalho Final Até 04.11.2016 

Período de Registo do Tema da Tese  
Inscrição no 1º ano da preparação da tese 

O registo é feito até 30 dias úteis 
após a data da aprovação do 
Trabalho Final 

 
 (*) Os valores pagos a título de propinas não são reembolsáveis, nos termos do Regulamento de propinas. 
 
AVISO: 
O não cumprimento dos prazos, estabelecidos neste calendário escolar, implicará o pagamento de multas por atos fora de prazo, nos termos da 
tabela de emolumentos aprovada pelo Conselho de Gestão da Universidade Nova de Lisboa. 
 



 

CALENDÁRIO ESCOLAR  
2015/2016 

 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Período 
Letivo 

Descrição Início Fim 

 

 

 
 

1º 
 

Semestre 

CANDIDATURAS/INSCRIÇÕES (cursos com início no 1º semestre) 

1ª fase  27.04.2015 30.06.2015 

Publicação dos resultados finais  10.07.2015 

2ª fase (apenas para os cursos com vagas sobrantes)  26.08.2015 06.09.2015 

Publicação dos resultados  Até 11.09.2015 

Matrículas/inscrições dos candidatos admitidos na 1ª fase (unidades curriculares do 1º 
semestre) 

20.07.2015 14.08.2015 

Matrículas/inscrições dos candidatos admitidos na 2ª fase (unidades curriculares do 1º 
semestre)  

14.09.2015 23.09.2015 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas, e desistência do 1º semestre (*) 01.10.2015 09.10.2015 

PERÍODO LETIVO 

AULAS E PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS   14.09.2015 19.12.2015 

Interrupção letiva (Natal) 21.12.2015 03.01.2016 

Registo e Publicação dos resultados finais Até 29.01.2016 

 
 

 
 
 

  

 
 

2º 
 

Semestre 

INSCRIÇÕES em unidades curriculares do 2º semestre (na Secretaria Virtual) 10.02.2016 15.02.2016 

Mudar e/ou incluir unidades curriculares e turmas, e desistência do 2º Semestre (*) 18.02.2016 26.02.2016 

PERÍODO LETIVO 
AULAS E PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 15.02.2016 28.05.2016 

Interrupção letiva (Páscoa) 21.03.2016 28.03.2016 

Registo e Publicação dos resultados finais Até 04.07.2016 

INSCRIÇÃO EM EXAMES DE MELHORIA DE NOTA 
Inscrição para a realização de exame no mesmo semestre Até 3 dias após o lançamento da 

nota final 

 
 
 
 (*) Os valores pagos a título de propinas não são reembolsáveis, nos termos do Regulamento de propinas. 
 
AVISO: 
 
O não cumprimento dos prazos, estabelecidos neste calendário escolar, implicará o pagamento de multas por atos fora de prazo, nos termos da 
tabela de emolumentos aprovada pelo Conselho de Gestão da Universidade Nova de Lisboa. 
 


