Reitoria

Despacho
RT- 19/2012

O Calendário Escolar para o ano letivo de 2011/12, apreciado favoravelmente em reunião da
Comissão Pedagógica do Senado Académico em 27 de abril de 2011 e posteriormente aprovado pelo
Reitor através do Despacho RT-19/2011 de 27 de abril, estabelece os dias 09 e 10 de maio de 2012
como dias de dispensa de atividades letivas em resultado da realização do Enterro da Gata, por
proposta da Associação Académica da Universidade do Minho. Dá-se assim seguimento a um
procedimento que, em favor de um melhor planeamento das atividades letivas, vem sendo adotado
nos últimos anos.
Recentemente, foi a Reitoria da Universidade informada pela Associação Académica de uma
alteração nas datas de realização daquele evento, que agora terá lugar na semana de 12 a 18 do
mês do maio.
Em consequência, determina-se:
1. os dias 09 e 10 de maio deixam de ser dias de dispensa das atividades letivas;
2. a título excecional, face à situação criada e no sentido de se prevenirem perturbações nas
atividades letivas, haverá dispensa de aulas nos dias 16 e 17 de maio do corrente ano letivo;
3. é revogada a dispensa de atividades letivas previstas para os dias 08 e 09 de maio no Calendário
Escolar de 2012/13 já homologado, que se republica em anexo ao presente despacho;
4. no futuro, as festividades dos estudantes deixem de ser objeto de menção no Calendário Escolar.
Universidade do Minho, 30 de março de 2012.
O Reitor

António M. Cunha

Universidade do Minho
Calendário Escolar
2012 - 2013
Época

Matrículas e inscrições

Período letivo *

Livros de termos

Férias/Feriados

1ºs ciclos e ciclos de estudos integrados
24 set. 2012 a 16 fev. 2013
(1º ano)
a)

Natal
17 dez. 2012 a 02 jan. 2013
01 mar. 2013

Normal

17 set. 2012 a 16 fev. 2013

Carnaval
12 fev. 2013
2º semestre

2. Alunos colocados
via Concursos Especiais e via Regimes
de Reingresso, Mudança de
Curso e Transferência a)
19 a 21 set. 2012

1º semestre

1. Alunos colocados
via Concurso Nacional de Acesso a)
1ª fase: 17 a 21 set. 2012
2ª fase: 08 a 10 out. 2012
3ª fase: 17 a 19 out. 2012

3. Alunos com inscrição válida no ano letivo anterior
20 a 25 set. 2012

18 fev. a 13 jul. 2013

26 jul. 2013
Páscoa
25 mar. a 01 abr. 2013

4. Alunos com exame na Época Especial
para obtenção do grau
01 a 03 out. 2012

2ºs ciclos b)
1. Alunos colocados
em candidaturas realizadas em maio/junho
24 jul. a 02 ago. 2012

Feriados

2. Alunos colocados
em candidaturas realizadas em agosto/setembro
26 set. a 04 out. 2012
26 set. 2013
Especial

3. Alunos colocados
em candidaturas realizadas em setembro/outubro
16 a 18 out. 2012

01 nov. 2012
08 dez. 2012
01 jan. 2012
25 abr. 2013
01 mai. 2013
10 jun. 2013
24 jun. 2013

4. Inscrições no 2º ano e Reinscrições (Parte Escolar)
01 a 03 out. 2012

3ºs ciclos
1. Novos alunos

Períodos a fixar pelas UOEI para as diferentes fases
de candidatura
2. Renovações de inscrição

05 a 16 nov. 2012 para programas doutorais iniciados no 1º
semestre do ano lectivo
1 a 5 abr. 2013 para programas doutorais iniciados no 2º semestre do
ano lectivo
Data limite para entrega de tese de doutoramento: 31 de março de 2013 para programas doutorais iniciados no 2º semestre do ano lectivo; 31 outubro de 2013
para programas doutorais iniciados no 1º semestre do ano lectivo
Data limite para entrega dos relatórios de estágio/trabalhos de projeto/dissertações: 31 outubro 2013
Data limite para entrega dos relatórios de estágio/trabalhos de projeto/dissertações (cursos com menos de 120 ECTS): 30 abril 2013
Época Especial de Exames
Inscrições:
02 a 04 set. 2013
Período de Exames:
09 a 14 set. 2013
Melhorias de Nota (unidades curriculares realizadas em ano anterior)
Inscrições:
Un. curriculares do 1º semestre
03 a 10 jan. 2013
Un. curriculares anuais e do 2º semestre
03 a 07 jun. 2013
a) Datas/períodos passíveis de alteração, em função da publicação do calendário do Concurso Geral de Acesso e dos prazos de divulgação dos respetivos resultados.
b) Poderão ser excecionalmente autorizados outros períodos de inscrição, mediante proposta atempada das UOEI ao Senado Académico, atendendo a eventuais
especificidades dos cursos.
* As datas indicadas definem, para os 2º e 3º ciclos, apenas os limites para o início e fim das atividades.
Cada Conselho Pedagógico elaborará e divulgará, até ao dia 31 de maio, o seu calendário de exames para 2012-2013
Apreciado favoravelmente em
Aprovação do Reitor
Comissão Pedagógica do Senado Académico
___________________
_____/_____/_______
___________________

