



Período de aulas: 11 de setembro de 2017 a 28 de julho de 2018


1º semestre 


incluindo avaliações 11 de setembro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018

período de aulas 11 de setembro de 2017 a 18 de dezembro de 2017

                                 (os alunos do 1º ano iniciam a 18 de setembro) 
exames 1º semestre [1ª época] 05 a 25 e janeiro de 2018

prazo de lançamento das pautas doze dias depois da realização do exame(1)

exames 1º semestre [2ª época] 26 de janeiro a 10 de fevereiro de 2018

prazo de lançamento das pautas oito dias depois da realização do exame(2)


2º semestre 


incluindo avaliações 15 de fevereiro de 2018 a 17 de julho de 2018

período de aulas 15 de fevereiro de 2018 a 30 de maio de 2017

exames 2º semestre [1ª época] 06 a 26 e junho de 2018

prazo de lançamento das pautas doze dias depois da realização do exame(1)

exames 2º semestre [2ª época] 27 de junho a 17 de julho de 2018

prazo de lançamento das pautas oito dias depois da realização do exame(2)


(1) 18 dias consecutivos para UC com mais de 100 alunos

(2) 14 dias consecutivos para UC com mais de 100 alunos


Calendário 
Escolar

201718

conforme Despacho 14/2017 - FP (retificação)



Dissertação e Relatório de Estágio


entrega da dissertação [1ª fase] 2 de julho de 2018

entrega dos Relatórios de Estágio [1ª fase] 9 de julho de 2018

entrega da dissertação [1ª fase] 8 de outubro de 2018

entrega dos Relatórios de Estágio [1ª fase] 8 de outubro de 2018


Época especial para Conclusão do curso


prazo para inscrição nas épocas especial/específica até 2 de agosto de 2018

exames 3 a 8 de setembro de 2018

prazo para lançamento de pautas 14 de setembro de 2018


Calendário 
Escolar

201718

conforme Despacho 14/2017 - FP (retificação)


