DESPACHO RT.59/2021

Assunto: Calendário Escolar 2021/22

Ouvidas as Unidades Orgânicas e a Associação Académica, determino que o calendário
escolar para o ano letivo 2021/22 em anexo se aplica a todos os ciclos de estudo, aos
cursos técnicos superiores profissionais e aos cursos não conferentes de grau, salvo
em situações devidamente fundamentadas em que o calendário deverá ser proposto a
homologação reitoral.
Faro, 27 de maio de 2021

O Reitor
[Assinatura
Qualificada]
Paulo Manuel
Roque Águas

Assinado de forma
digital por [Assinatura
Qualificada] Paulo
Manuel Roque Águas
Dados: 2021.05.27
18:35:48 +01'00'

Anexo ao Despacho RT.59/2021
Calendário Escolar para o ano letivo 2021/22
Início das aulas para o 1º semestre de CTeSP, de 1.º Ciclo, de
Mestrado Integrado e de 2º Ciclo

04/10/2021

Fim das aulas do 1.º semestre

22/01/2022

Período de exames - Épocas normal e de recurso

24/01/2022 a 19/02/2022

Fim do 1.º semestre

19/02/2022

Início das aulas do 2.º semestre

21/02/2022

Fim das aulas do 2.º semestre

11/06/2022

Período de exames - Épocas normal e de recurso
Fim do 2.º semestre

13/06/2022 a 09/07/2022
09/07/2022

Época especial de finalistas

18/07/2022 a 29/07/2022

Período de exames para estudantes com estatutos previstos em regulamentação própria
Unidades curriculares do 1.º semestre
Unidades curriculares do 2.º semestre e anuais

14/03/2022 a 25/03/2022
18/07/2022 a 29/07/2022

Época especial de finalistas

(apenas para estudantes que se tenham inscrito em julho a exames ao
abrigo de estatutos previstos em regulamentação própria e que não
tenham acedido à época de finalistas nesse mês)

Requerimento de admissão a provas de mestrado

19/09/2022 a 23/09/2022
Até 30/09/2022

Pausas letivas
Desfile Académico

(pendente de condições favoráveis para a sua realização)

12/10/2021

Pausa de Natal

20/12/2021 a 31/12/2021

Pausa de Carnaval

28/02/2022 a 01/03/2022

Pausa de Páscoa

11/04/2022 a 15/04/2022

Semana Académica

(pendente de condições favoráveis para a sua realização)

02/05/2022 a 07/05/2022

