LICENCIATURAS
PRAZOS IMPORTANTES
2020/2021

MAIO
4 a 18 de maio de 2020

Candidatura (online ) concurso especial para maiores de 23 Anos

JUNHO
1 a 30 de junho de 2020
1 a 24 de junho de 2020

Candidatura (online ) a reingresso
Época normal de avaliação do 2º semestre

JULHO
1 a 19 de julho de 2020
1 a 31 de julho de 2020
21 a 27 de julho de 2020

Candidaturas (online ) a mudanças de par instituição/curso e concurso especial para titulares de curso superior
Candidaturas a unidades curriculares isoladas (1ª fase) do 1º e 2º semestres
Inscrições provisórias (online) nas turmas das unidades curriculares do ano letivo 2020/2021 (para alunos inscritos
no ano letivo 2019/2020 )

AGOSTO
10 a 21 de agosto de 2020

Instalações do ISEG encerradas

SETEMBRO
4 de setembro de 2020

5 a 9 de setembro de 2020

7 a 11 de setembro de 2020

Publicação dos boletins de inscrição automática para 2020/2021 (online) dos alunos com inscrição provisória em
Julho de 2020 *
Resultados das candidaturas a mudanças de par instituição/curso, reingressos e concurso especial para titulares
de curso superior *
Resultados das candidaturas às unidades curriculares isoladas dos 1º e 2º semestres (1ª fase)
Alterações/anulações (online) às inscrições nas turmas das unidades curriculares do 1º e 2º semestres, para
alunos com inscrição provisória em Julho de 2020 *
Inscrições (online) nas turmas das unidades curriculares para alunos que não efetuaram inscrições provisórias em
Julho de 2020, mediante pagamento de taxa *
Matrícula e inscrições dos candidatos em unidades curriculares isoladas (1ª fase) *
Matrícula e inscrições para alunos colocados por mudanças de par instituição/curso *
Matrícula e inscrições dos alunos colocados por reingresso, maiores de 23 anos e titulares de curso superior *

14 de setembro de 2020
14 a 30 de setembro de 2020
Até 25 de setembro de 2020
28 de setembro a 2 de Outubro
Até 30 de setembro de 2020

Início das aulas do 1º semestre letivo (excepto 1º ano)
Pagamento da 1ª prestação da propina e seguro escolar
Alterações de inscrições devido aos resultados da época especial referente ao ano letivo 2019/2020
Matrícula e inscrições alunos que ingressam pela 1ª vez no 1º ano (1ª fase)
Pedidos de creditação (1ª fase) a unidades curriculares efetuadas noutros estabelecimentos de alunos colocados
pelo concurso nacional, mudanças de par instituição/curso e concursos especiais (titulares de curso superior e
maiores 23 anos)

OUTUBRO
6 a 9 de outubro de 2020
15 a 19 de outubro de 2020
15 a 30 de outubro de 2020
Até 15 de outubro de 2020
30 de outubro a 6 de novembro de 2020
Até 31 de outubro de 2020

Future U Week (Rececao novos alunos 1ª fase de licenciaturas)
Matrícula e inscrições alunos que ingressam pela 1ª vez no 1º ano (2ª fase)
Pagamento da 2ª prestação da propina
Envio de requerimento para requerer estatuto de regime parcial
Matrícula e inscrições alunos que ingressam pela 1ª vez no 1º ano (3ª fase)
Submissão (online ) de documentação necessária para requerer estatuto de trabalhador estudante para todo o ano
letivo (1ª fase)

NOVEMBRO
14 a 30 de novembro de 2020

Pagamento da 3ª prestação da propina

DEZEMBRO
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PRAZOS IMPORTANTES
2020/2021
DEZEMBRO
De 7 de dezembro até 48 horas antes da data/hora
da respectiva prova escrita
14 a 30 de dezembro de 2020
21 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021

Inscrições (online ) em provas escritas extraordinárias do 1º semestre (artº 5º do RGAC)
Inscrições (online ) em melhorias de classificação de unidades curriculares do 1º semestre
Anulações (online ) de inscrições em melhorias de classificação de unidades curriculares do 1º semestre
Pagamento da 4ª prestação da propina
Interrupção Escolar - Férias de Natal

JANEIRO
2 a 31 de janeiro de 2021
4 a 23 de janeiro de 2021
Até 8 de janeiro de 2021
14 a 30 de janeiro de 2021
24 a 31 de janeiro 2021

Candidaturas a unidades curriculares isoladas do 2º semestre (2ª fase)
Época normal de avaliação do 1º semestre
Pedidos de creditação (2ª fase) a unidades curriculares efetuadas noutros estabelecimentos de alunos colocados
pelo concurso nacional, mudança de par Instituição/curso e concursos especiais (titulares de curso superior e
maiores 23 anos)
Pagamento da 5ª prestação da propina
Interrupção Escolar

FEVEREIRO
1 a 6 de fevereiro de 2021
8 de fevereiro de 2021
7 a 14 de fevereiro de 2021
9 a 10 de fevereiro de 2021
14 a 28 de fevereiro de 2021
11 de fevereiro de 2021
12 a 16 de fevereiro de 2021
15 a 16 de fevereiro de 2021
17 de fevereiro de 2021
26 de fevereiro de 2021

Época de recurso de avaliação do 1º semestre
Publicação da decisão sobre as candidaturas às unidades curriculares isoladas do 2º semestre (2ª fase)
Interrupção Escolar
Inscrições dos candidatos em unidades curriculares isoladas (2ª fase)
Pagamento da 6ª prestação da propina
Publicação das inscrições automáticas do 2º semestre *
Inscrições (online) na época especial para dirigentes associativos *
Alterações/anulações (online) às inscrições nas unidades curriculares do 2º semestre *
Férias do Carnaval
Início das aulas do 2º semestre letivo
Publicação do calendário de provas de época de avaliação da época especial para dirigentes associativos

MARÇO
5 a 9 de março de 2021
14 a 30 de março de 2021
29 de março a a 5 de abril de 2021
Até 31 de março de 2021

Período de provas épocas de avaliação dos alunos inscritos na época especial para dirigentes associativos
Pagamento da 7ª prestação da propina
Férias da Páscoa
Submissão (online ) de documentação necessária para requerer o estatuto de trabalhador-estudante, válido para
o 2º semestre (2ª fase)

ABRIL
14 a 30 de abril de 2021

Pagamento da 8ª prestação da propina

MAIO
De 11 de maio até 48 horas antes da data/hora da
respectiva prova escrita
14 de maio a 30 de maio de 2021
22 de maio a 30 de maio de 2021
31 de maio a 19 de junho de 2021

Inscrições (online) em provas escritas extraordinárias do 2º semestre (artº 5º do RGAC)
Inscrições (online) em melhorias de classificação de unidades curriculares do 2º semestre
Anulações (online) de inscrições em melhorias de classificação de unidades curriculares do 2º semestre
Pagamento da 9ª prestação da propina
Interrupção Escolar
Época normal de avaliação do 2º semestre

JUNHO
14 a 30 de junho de 2021
20 a 27 de junho de 2020
28 de Junho a 3 de julho de 2021

Pagamento da 10ª prestação da propina
Interrupção Escolar
Época de recurso de avaliação do 2º semestre

JULHO
4 a 31 de julho de 2021
16 a 22 de julho de 2021
20 a 26 de julho de 2021
30 de julho de 2021

Interrupção Escolar
Inscrição (online ) na época especial de avaliação de setembro *
Inscrições provisórias nas turmas das unidades curriculares do ano letivo 2021/2022 (para alunos inscritos no ano
letivo 2020/2021)*
Publicação do calendário de provas escritas da época especial de setembro

AGOSTO
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AGOSTO
9 a 20 de agosto de 2021

Instalações do ISEG encerradas *

SETEMBRO
1 a 10 de setembro de 2021

Época especial de avaliação

Legenda: * Sujeito a confirmação

Horarios e contactos
Última atualização: 30/07/2020
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