
 
 

Núcleo de Planeamento e Gestão Académica 
 

 
Calendário Escolar- Ano Letivo 2019/2020 

 
Mestrado em Regulação e Avaliação de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

Data Atividades Letivas 

01 de junho a 15 de julho de 2019 

1 de agosto a 4 setembro de 2019 

Período de candidatura ao Mestrado 

31 de julho e 10 de setembro de 2019 Divulgação dos resultados das Candidaturas 

11 a 13 de setembro de 2019 Escolha das opcionais. 

17 a 19 de setembro de 2019 Matrícula online 

20 de setembro de 2019 Início do 1º semestre 

23 a 25 de setembro de 2019 Entrega de documentação 

23 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020 Pausa Letiva (Natal) 

04 de janeiro de 2020 Fim do 1º semestre 

Época de Exames (Normal)1 

10 a 24 de janeiro de 2020 Época de Exames (Recurso) 

07 de fevereiro de 2020 Início do 2º semestre 

06 a 13 de abril de 2020 Pausa Letiva (Páscoa) 

20 de junho de 2020 Fim do 2º semestre 

Época de Exames (Normal)1 

26 de junho a 04 de julho de 2020 Época de Exames (Recurso) 

10 a 18 de julho de 2020 Época de Exames (Especial)2 

 

Registo do Trabalho Final 
 

O requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Científico, acompanhado da documentação 

exigida, conforme minuta disponibilizada no portal da FFULisboa, deve ser submetido nos 

seguintes prazos: 

a. O estudante que não realize exames na época especial deverá submeter o registo do 

trabalho final até ao último dia útil do mês de setembro. 

 

b. O estudante que realize exames na época especial deverá submeter o registo do 

trabalho final até ao último dia útil do mês de novembro. 

                                                           
1 O exame da Época Normal será realizado na primeira sexta-feira (18h-19h30) após a 
conclusão de cada unidade curricular. 
2 A Época Especial é aplicável aos alunos com duas unidades curriculares para terminar o 1º 
ano do curso (componente curricular). 

http://www.ff.ul.pt/ensino/mestrados/submissao-de-tema-theme-submission/

