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Núcleo de Pós-Graduação 

Mestrado em Ciências Biofarmacêuticas 
 

Calendário Escolar – Ano Letivo 2021/2022 
 

Data Atividades Letivas 

01 de junho a 15 de julho de 2021 1.ª Fase de candidatura ao Mestrado 

23 de julho de 2021 Divulgação dos resultados da 1.ª Fase 

26 a 29 de julho de 2021 Matrícula online dos admitidos na 1.ª Fase 

02 de agosto a 02 setembro de 2021 2.ª Fase de candidatura ao Mestrado 

13 de setembro de 2021 Divulgação dos resultados da 2.ª Fase 

14 a 15 de setembro de 2021 Escolha das UCs opcionais 

15 a 17 de setembro de 2021 Matrícula online dos admitidos na 2.ª Fase 

27 de setembro de 2021 Início do 1.º semestre 

27 a 30 de setembro de 2021 Entrega de documentação 

20 a 31 de dezembro de 2021  Pausa letiva - Natal 

28 de janeiro de 2022 Fim do 1º semestre 

Época de Exames (Normal) 1 

04 de fevereiro de 2022 2nd Workshop, Master in Biopharmaceutical 

Sciences 

08 a 11 de fevereiro de 2022 Época de Exames (Recurso) 

14 de fevereiro de 2022 Início do 2.º semestre 

28 de fevereiro a 02 de março de 2022 Pausa letiva - Carnaval 

11 a 18 de abril de 2022 Pausa letiva - Páscoa 

17 de junho de 2022 Fim do 2.º semestre 

Época de Exames (Normal) 1 

29 de junho a 05 de julho de 2022 Época de Exames (Recurso) 

11 a 15 de julho de 2022 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 FF, deve ser entregue nos seguintes prazos: 

 Até 15 de setembro - para estudantes que não realizam exames na época especial; 

 Até 15 de outubro - para estudantes que realizam exames na época especial. 

                                                           
1 Cada unidade é lecionada por módulos de 2 semanas, no final de cada módulo é realizado o exame 

de época normal. 
2 Aplicável aos alunos com duas unidades curriculares para terminar o 1.º ano do curso. 

https://www.ff.ulisboa.pt/submissao-de-tema/#dissertao

