
 

DESPACHO  RT.82/2020 
 
 

Assunto:  Calendário Académico ano letivo 2020/2021 
 
 

Determino que o calendário académico que vigorará para o ano letivo 2020/2021 seja 
o seguinte:  

1. Formação Inicial1  

Estudantes da UAlg inscritos em anos letivos anteriores 

Inscrição no ano letivo - exclusivamente 
on-line 

8 a 25/9/2020 

   

Inscrições no ano letivo - fora de prazo  

Sujeitas a emolumento agravado de acordo com a 
Tabela de Emolumentos em vigor 

28/9 a 12/10/2020 
Emolumento de 30 €

13/10 a 9/11/2020 
Emolumento de 90 €

10/11/2020 a 31/3/2021 
Emolumento de 120 €

   

Alteração de inscrição nas unidades 
curriculares 

1.º semestre e anuais: até 16/10/2020 

2.º semestre: até 26/2/2021 

   

Alteração de inscrição nas unidades 
curriculares fora de prazo 

Sujeitas a emolumento de acordo com a Tabela de 
Emolumentos em vigor 

1.º semestre e anuais: 19 a 23/10/2020 

2.º semestre:1 a 5/3/2021 
Emolumento de 10 €

1.º semestre e anuais: 26/10 a 6/11/2020 

2.º semestre:8 a 19/3/2021 
Emolumento de 20 €

1.º semestre e anuais: 9/11 a 11/12/2020 

2.º semestre: 22/3 a 30/4/2021 
Emolumento de 40 € 

   

 

Anulação de inscrição no ano letivo 

Sujeita ao pagamento de Propinas conforme art.º 
11º do Regulamento de Propinas em vigor 

até 31/12/2020 
mediante requerimento e pagamento de 50% do 
valor total da propina 

após 31/12/2020 
mediante requerimento e pagamento integral da 
propina 

   

Inscrições para alunos que não entregaram 
dissertação/ monografia /relatório 
/projeto/estágio / 
que não concluíram o curso na época de 
finalistas de setembro 

6 a 23/10/2020 

1Este calendário aplica-se também aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, com as devidas 
adaptações aprovadas pelos órgãos competentes das respetivas unidades orgânicas. 



 

Prazo de entrega de pedido de Estatuto Trabalhador-Estudante 

Até 15 de janeiro de 2021 para efeitos de inscrição em exame especial para unidades 
curriculares do 1.º semestre 

Até 28 de maio de 2021 para efeitos de inscrição em exame especial para unidades 
curriculares do 2.º semestre e anuais 

 

Prazo de entrega de trabalho final da unidade curricular dissertação/ monografia 
/relatório /projeto / estágio 

Até 30 de setembro de 2021 (definido no calendário escolar 2020/21), com exceção dos 
cursos em associação, cujo Regulamento defina outra data. 

Até 31 de março de 2021 para os estudantes que tenham requerido adiamento ao abrigo 
do Despacho RT.43/2020. 

 

Exames - Inscrição preferencialmente on-line 

Alunos com estatutos previstos em 
regulamentação própria 

UC do 1º semestre: 22/2 a 5/3/2021 

UC do 2° semestre e anuais: 5 a 14/7/2021 

   

Alunos Dirigentes Associativos e Alunos 
Bombeiros 

de 1 a 7 de cada mês 
sempre que a data limite coincida com feriado, 

sábado ou domingo, o final do prazo passa para o 
dia útil seguinte 

   

Alunos Finalistas 5 a 14/7/2021 
   

Alunos Finalistas 
apenas para estudantes que se tenham inscrito 

em julho a exames ao abrigo de estatutos 
previstos em regulamentação própria e que não 
tenham acedido à época de finalistas nesse mês 

16 a 25/8/2021 

   

Melhoria de Classificação 
Unidades Curriculares realizadas em anos 

letivos anteriores 

1º semestre 

Época Normal: 4 a 18/1/2021 
Época Recurso: 18/1 a 1/2/2021 

2º semestre 

Época Normal: 21/5 a 4/6/2021 
Época Recurso: 1 a 21/6/2021 

   

Melhoria de Classificação 
Unidades Curriculares (UC) realizadas na época 

normal do presente ano letivo 

UC do 1º semestre: 22/2 a 6/3/2021 

UC do 2º semestre e anuais: 5 a 14/7/2021 
   

Melhoria de Classificação 
fora de prazo -  Sujeito a emolumento de 

acordo com a Tabela de Emolumentos em vigor  

1º semestre 

Época Normal: até 20/1/2021 
Época Recurso: até 3/2/2021 

2º semestre 

Época Normal: até 8/6/2021 
Época Recurso: até 23/6/2021  

  



 

Realização 

Alunos com estatutos previstos em 
regulamentação própria 

UC do 1º semestre: 25 a 27/3/2021 

UC do 2º semestre: 19 a 30/7/2021 

   

Alunos Dirigentes Associativos e Alunos 
Bombeiros 

A realizar no mês da respetiva inscrição, em 
data a articular com o(s) docente(s) 

   

Melhoria de Classificação 
A realizar na data do exame da época 

definida para melhoria no calendário da 
respetiva Unidade Orgânica 

   

Alunos Finalistas 19 a 30/7/2021 
   

Alunos Finalistas 

apenas para estudantes que se tenham inscrito 
em julho a exames ao abrigo de estatutos 

previstos em regulamentação própria e que não 
tenham acedido à época de finalistas nesse mês 

1 a 14/9/2021 

 
2. Formação Avançada 

Aplicam-se os prazos de inscrição e realização dos exames previstos para a Formação Inicial, 
exceto se o respetivo calendário de funcionamento do ciclo de estudos determinar prazos 
diferentes. 

Pós-graduações, segundos ciclos e terceiros ciclos - cursos a iniciar no 1.º semestre 

Inscrição e Matrícula (1.º ano 1ª vez)
2  

1.ª Fase 12/2 a 21/2/2020 

2.ª Fase 22/4 a 1/5/2020 

3.ª Fase 22/7 a 2/8/2020 

4.ª Fase 11/9 a 16/9/2020 

 

2 Deverá consultar o edital de abertura do curso.  



 

Pós-graduações, segundos ciclos e terceiros ciclos - cursos a iniciar no 2.º semestre 

Inscrição e Matrícula - 1.º ano /1.ª vez 

Todas as fases Nas datas definidas no edital de abertura 
do curso. 

Alunos inscritos no ano letivo anterior - Inscrições on-line 

Prazo normal Até cinco dias úteis antes do início das 
aulas do 2º ano do curso respetivo. 

   

Inscrições Fora de Prazo 

Sujeitas a emolumento agravado de acordo 
com a Tabela de Emolumentos em vigor 

Até 10 dias úteis após o prazo fixado 

Emolumento de 30 € 
Entre o 11.º e 30.º dia útil após o prazo 

fixado 

Emolumento de 90 € 
A partir do 30.º dia útil após o prazo fixado 

Emolumento de 120 € 
   

Alteração de inscrição nas unidades 
curriculares 1.º semestre: até 5/3/2021 

   

Anulação de inscrição no ano letivo 

Sujeita ao pagamento de Propinas conforme art.º 
11º do Regulamento de Propinas em vigor 

Após 31/12/2020 

mediante requerimento e pagamento integral da 
propina devida até ao final do ano letivo  

 

 

Cursos de terceiros ciclos sem cursos de doutoramento 

Matrícula e Inscrição 

A reinscrição será efetuada até ao último dia do mês em que se verificou a admissão 
pelo Conselho Científico da respetiva Unidade Orgânica. 

 

Faro, 22 de julho de 2020 

 

O Reitor 
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