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Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais
Licenciatura e Mestrado Integrado
Calendário para o ano letivo de 2021/2022

Primeira fase:
Período de candidatura: de 1 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021
Validação e seriação das candidaturas: até 5 de março de 2021
Divulgação dos resultados: até 8 de março de 2021
Pré-inscrição ou reserva da vaga a): de 9 a 23 de março de 2021
Eventual colocação de suplentes: de 24 a 30 de março de 2021
Divulgação de vagas sobrantes: até 31 de março de 2021
Segunda fase:
Período de candidatura: de 1 de abril a 31 de maio de 2021
Validação e seriação das candidaturas: até 17 de junho de 2021
Divulgação dos resultados: 21 de junho de 2021
Pré-inscrição ou reserva da vaga a): de 21 de junho a 2 de julho de 2021
Eventual colocação de suplentes: de 5 a 9 de julho de 2021
Divulgação de vagas sobrantes: até 14 de julho de 2021
Terceira fase:
Caso existam vagas sobrantes após a segunda fase, as Escolas poderão, caso assim o
entendam, disponibilizar estas vagas para uma terceira fase de candidaturas. Estas candidaturas
podem ser apreciadas por ordem de entrada, esgotando-se com o seu preenchimento, ou podem
ser seriadas em prazo a definir pela Escola. Todos os processos de seleção e matrícula deverão
estar concluídos até 30 de setembro de 2021.
a) As matrículas e inscrições seguem os prazos fixados pelas respetivas Escolas.
12 de outubro de 2020. — O Reitor, António da Cruz Serra.
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