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CALENDÁRIO ACADÉMICO 2018 
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ACTIVIDADE PERÍODO 

Inscrições 12 de Junho a 16 de Setembro de 2017 

Prazo limite de entrega dos 4 testes 12/01/2018 

Afixação da lista de frequência 26/01/2018 

Exames 05 a 14 de Fevereiro de 2018 

Afixação dos resultados 23/02/2018 

Inscrições Época especial Até 26 de Fevereiro de 2018 

Época especial de exames (unicamente na sede e 

nos centros de recurso) 
27 de Fevereiro a 03 de Março de 2018 
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ACTIVIDADE PERÍODO 

Inscrições 18 de Setembro a 15 de Dezembro de 

2017 

Prazo limite de entrega dos 4 testes 13/04/2018 

Afixação da lista de frequência 27/04/2018 

Exames 07 a 16 de Maio de 2018 

Afixação dos resultados 25/05/2018 

Inscrições Época especial Até 28 de Maio de 2018 

Época especial de exames (unicamente na sede e 

nos centros de recurso) 
29 de Maio a 02 de Junho de 2018 
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ACTIVIDADE PERÍODO 

Inscrições 04 de Janeiro a 09 de Março de 2018 

Prazo limite de entrega dos 4 testes 13/07/2018 

Afixação da lista de frequência 27/07/2018 

Exames 06 a 15 de Agosto de 2018 

Afixação dos resultados 24/08/2018 

Inscrições Época especial Até 27 de Agosto de 2018 

Época especial de exames (unicamente na sede e 

nos centros de recurso) 
28 de Agosto a 1 de Setembro de 2018 

 

N
o

v
em

b
ro

 

ACTIVIDADE PERÍODO 

Inscrições 12 de Março a 08 de Junho de 2018 

Prazo limite de entrega dos 4 testes 12/10/2018 

Afixação da lista de frequência 26/10/2018 

Exames 05 a 14 de Novembro de 2018 

Afixação dos resultados 23/11/2018 

Inscrições Época especial Até 26 de Novembro de 2018 

Época especial de exames (unicamente na sede e 

nos centros de recurso) 
27 de Novembro a 1 de Dezembro 2018 

 
Notas importantes: 

- O estudante tem direito a duas épocas normais de exame no ano académico, sendo que às restantes épocas o 

aluno poderá aceder como época de recorrência. 

- Nos exames, não se consideram sobreposição de disciplinas quando as mesmas são de semestres distintos. 

- O exame especial pode substituir o exame normal e o de recorrência, devendo o estudante pagar a taxa em 

vigor. Quando substitui o exame de recorrência, o estudante perde o direito a aceder à época de recorrência 

seguinte. 
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