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Despacho n.º 12/2022 

CALENDÁRIO ACADÉMICO 2022/2023 

1 setembro 2022 a 31 julho 2023  
 
 
 

Inscrição Anual – Renovação da Inscrição 22-08-2022 a 02-09-2022 
Alteração à inscrição anual decorrente da época especial 05-09-2022 a 30-09-2022 
  
Alteração da inscrição Projeto/Estágio ou Pedido de dispensa da UC 
Estágio 

até 30-11-2022 (Licenciatura e TeSP) 

  
Matrícula e Inscrição (1.º ano 1.ª vez - CNAES) 1.ª fase: 12-09-2022 a 16-09-2022 
 2.ª fase: 30-09-2022 a 03-10-2022 
 3.ª fase: 17-10-2022 a 20-10-2022 
  
Pedido de Creditação UC (1.º semestre) até 22-08-2022  
Pedido de Creditação UC (2.º semestre)  até 30-01-2023  
Pedido de Creditação Estudantes CNAES (regime geral) até 20-10-2022 
  
 
 

 

1.º SEMESTRE 
LICENCIATURAS, MESTRADOS e TeSP 

01-09-2022 a 18-02-2023 
Período Letivo   
Aulas  12-09-2022 a 17-12-2022  
Aulas 1.º ano - licenciatura 19-09-2022 a 17-12-2022 
Avaliações Finais 03-01-2023 a 16-01-2023 
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes da data definida no 

mapa de exames de época normal 
  
Inscrição em Unidades Isoladas (1.º semestre) até 23-09-2022  
Alteração de inscrição em UC (1.º semestre) até 01-10-2022  
Alteração de inscrição em UC (1.º ano 1.ª vez - CNAES 2.ª fase - 1.º semestre) até 14-10-2022 
Alteração de inscrição em UC (1.º ano 1.ª vez - CNAES 3.ª fase - 1.º semestre) até 28-10-2022 
  
Entrega e submissão das Dissertações, Projetos ou Relatórios de Estágio 
de Mestrado, de edições iniciadas no 2.º semestre ou inscrições 
semestrais 1.º semestre (art.º 47.º do Regulamento Académico dos cursos de 
2.º ciclo) 

até 31-03-2023 

  
Época Normal  
Período de exames 19-01-2023 a 01-02-2023 
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes da data definida no 

mapa de exames de época de recurso 
  
Época de Recurso 
Período de exames 02-02-2023 a 11-02-2023 
Inscrição na época de exames (incluindo Melhorias de Nota) (2) (3) até 48 horas antes da data/hora definida 

no mapa de exames de época de recurso 
Afixação das pautas (1) até 17-02-2023 
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2.º SEMESTRE 
LICENCIATURAS (1.º e 2.º ano), MESTRADOS e TeSP 

20-02-2023 a 31-07-2023 
  
Período Letivo  
Aulas 20-02-2023 a 05-06-2023  
Avaliações Finais 06-06-2023 a 19-06-2023  
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes da data definida no 

mapa de exames de época normal 
  
Inscrição em Unidades Isoladas (2.º semestre) até 24-02-2023  
Alteração de inscrição em UC (2.º semestre) até 20-03-2023 
  
Entrega e submissão das Dissertações, Projetos ou Relatórios de Estágio 
de Mestrado (art.º 47.º do Regulamento Académico dos cursos de 2.º ciclo) 

até 30-09-2023 

  
Estágio Curricular (640 horas)  20-02-2023 a 21-06-2023 (data final pode 

ser variável) 
  
Época Normal 
Período de exames  22-06-2023 a 05-07-2023 
Entrega de Relatório de Estágio TeSP até 05-07-2023 
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes da data definida no 

mapa de exames de época de recurso 
  
Época de Recurso 
Período de exames 06-07-2023 a 15-07-2023 
Entrega de Relatório de Estágio TeSP até 14-07-2023 
Inscrição na época de exames (incluindo Melhorias de Nota) (2) (3) até 48 horas antes da data/hora definida 

no mapa de exames de época de recurso 
Afixação das pautas (1) até 21-07-2023 
  

  



 
 

3-4 

 

 
 
 
 

2.º SEMESTRE 
3.º ANO LICENCIATURA 

20-02-2023 a 31-07-2023 
  
Período Letivo  
Aulas (com estágio curricular 300 horas)   20-02-2023 a 17-04-2023    
Aulas (com estágio curricular até 200 horas) 20-02-2023 a 08-05-2023 
Aulas (com projeto) 20-02-2023 a 05-06-2023  
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes do exame de época 

normal 
  
Inscrição em Unidades Isoladas (2.º semestre) até 24-02-2023  
Pedido de alteração de estágio (antecipação, adiamento, prolongamento)(4) até 11-04-2023 
Alteração de inscrição em UC (2.º semestre) até 20-03-2023 
  
Estágio Curricular (300 horas) 18-04-2023 a 21-06-2023 (data final pode 

ser variável) 
Estágio Curricular (até 200 horas) 09-05-2023 a 21-06-2023 (data final pode 

ser variável)   
 
 
 
 

 

Época Normal  
Período de exames  22-06-2023 a 05-07-2023 
Entrega de Projeto  até 29-06-2023 
Entrega de Relatório de Estágio  até 05-07-2023 
Apresentação e Defesa do Projeto 05-07-2023 
Afixação das pautas (1) até 4 dias úteis antes da data definida no 

mapa de exames de época de recurso 
  
Época de Recurso  
Período de exames 06-07-2023 a 15-07-2023 
Entrega de Projeto  até 10-07-2023 
Entrega de Relatório de Estágio  até 14-07-2023 
Apresentação e Defesa do Projeto 14-07-2023 
Inscrição na época de exames (incluindo Melhorias de Nota) (2) (3) até 48 horas antes da data/hora definida 

no mapa de exames de época de recurso  
Afixação das pautas (1) até 21-07-2023 
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ÉPOCA ESPECIAL (LICENCIATURAS, MESTRADOS e TeSP) 
Período de exames 01-09-2023 a 16-09-2023 
Entrega de Projeto (Licenciatura) 11-09-2023 
Entrega de Relatório de Estágio (Licenciatura e TeSP) 15-09-2023 
Apresentação e Defesa do Projeto (Licenciatura) 15-09-2023 
Inscrição na época de exames (2) (3) até 11-08-2023 
Afixação das pautas (1) até 22-09-2023 
  
  
EXAMES MENSAIS ao ABRIGO de ESTATUTOS ESPECIAIS 
Inscrição em exames nos S.A. (através de envio de email para 
academicos@ipleiria.pt) (3) 

até ao 7.º dia do mês (exceto no mês de 
agosto) 

Comunicação da inscrição ao docente da UC até ao 17.º dia do mês 
Dia da realização do exame dia 26 ou dia útil seguinte 
Afixação das pautas (1) até ao 7.º dia após a realização do exame 
 
 

 

INTERRUPÇÕES LETIVAS 
Natal 19-12-2022 a 02-01-2023 
Páscoa 03-04-2023 a 10-04-2023 
Dia do Caloiro (1.º semestre) dia a definir 
Dia do Desfile Académico (2.º semestre) dia a definir 

  
 
 

O Diretor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sérgio Miguel Franco Martins Leandro 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

(1) As classificações finais ficam disponíveis online para os estudantes após a importação e assinatura de pauta pelos docentes. 

(2) As inscrições deverão ser efetuadas preferencialmente online e são sujeitas ao pagamento do emolumento dentro do mesmo 
prazo. As inscrições apenas se tornam definitivas após o pagamento do emolumento, pelo que, após o prazo limite, a inscrição 
está condicionada ao pagamento de penalidade pela prática de atos fora de prazo, nos termos da tabela em vigor.  

(3) Não é permitida a inscrição em exame no próprio dia. 

(4) Após este prazo limite, os pedidos ficam sujeitos ao pagamento de penalidade pela prática de atos fora de prazo, nos termos da 
tabela em vigor, não obstante eventual despacho de indeferimento liminar. 
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