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Horário – Ano Letivo 2022/2023 
 

1.º SEMESTRE 
(25 de novembro de 2022 a 31 março de 2023) 

 
O Mestrado em Cosmetologia Avançada é um mestrado em modalidade blended-
learning, que se traduz num horário flexível. 
 

Horário das Unidades Curriculares (UCs) do 1º semestre é o seguinte: 
 

Unidade Curricular Início Fim 

Introdução à Ciência Cosmética 28 de novembro 15 de dezembro 

Regulamentação de produtos 
cosméticos 

16 de dezembro 15 de janeiro 

Segurança e Eficácia 16 de janeiro 4 de fevereiro 

Tecnologia e Desenvolvimento de 
Cosméticos* 

5 de fevereiro 5 de março 

Introdução à investigação Científica 28 de novembro 5 de março 
* a componente laboratorial irá realizar-se de 1 a 3 de março de 2023 nos laboratórios da FFUL 

 
EXAMES ÉPOCA NORMAL – 6 a 20 de março de 2023 
EXAMES ÉPOCA RECURSO – 21 de fevereiro a 31 de março de 2023 
 

 
2.º SEMESTRE 

(1 de abril a 31 de julho de 2023) 
 

Horário das Unidades Curriculares (UCs) do 2º semestre é o seguinte: 
 

Unidade Curricular Início Fim 

Metodologias analíticas 1 de abril 25 de abril 

Cosméticos para a pele* 26 de abril 15 de maio 

Produtos de cuidados para o cabelo e 
higiene pessoal * 

16 de maio 4 de junho 

Cosméticos para cuidados específicos 5 de junho 24 de junho 

Projeto translacional 1 de abril 24 de junho 

Seminário 1 1 de abril 24 de junho 
* a componente laboratorial irá realizar-se de 26 a 30 de junho de 2023 nos laboratórios da FFUL 

 
EXAMES ÉPOCA NORMAL – 1 de junho a 18 de julho de 2023 
EXAMES ÉPOCA RECURSO – 19 a 31 de julho de 2023 
 
 
ÉPOCA ESPECIAL DE EXAMES  
Alunos com duas unidades curriculares para terminar o 1º ano do curso.  
A Época Especial realiza-se em datas a agendar com os docentes das Unidades 
Curriculares até 31 de julho de 2023. 


