
 
Escola de Economia e Gestão 

Conselho Pedagógico 

 

Calendário Escolar 2015/2016  

2º Ciclo 

1º Semestre Férias/Feriados 

Natal 

21 de dezembro 2015 a  

02 de janeiro de 2016 

 

Páscoa 

21 a 28 de março de 2016 

 

Feriados 

08 de dezembro de 2015 

25 de abril de 2016 

10 de junho de 2016 

24 de junho de 2016 

 

Dispensa de aulas 

Dia da Empregabilidade 

18 de novembro de 2015 

 

Enterro da Gata 

Dia do cortejo do enterro da gata e o 

dia seguinte 

 

EEG Research Day 

11 de março de 2016 

Período letivo (inclui aulas e exames) 

14 de Setembro de 2015 a 6 de fevereiro de 2016 

Fim de aulas: 19 de dezembro 2015 

Período de avaliações 

Período para realização de testes e outras 

avaliações 

26 a 31de outubro de 2015 

Período para realização de avaliações 4 a 16 de janeiro de 2016 

Exames de recurso 25 de janeiro a 6 de fevereiro de 2016 

Livro de termos 19 de fevereiro de 2016 

2º Semestre  

Período letivo (inclui aulas e exames) 

8 de fevereiro a 2 de julho de 2016 

Fim de aulas: 21 de maio de 2016 

Período de avaliações 

Período para realização de testes e outras 

avaliações 

29 de março a 4 de abril de 2016 

Período para realização de avaliações 23 de maio a 4 de julho de 2016 

Exames de recurso 13 junho a 2 de julho de 2016 

Livro de termos 11 de julho de 2016 

Matriculas: 23 a 30 de julho de 2015 (alunos colocados em candidaturas realizadas em maio/junho) 
24 de setembro a 2 de outubro de 2015 (alunos colocados em candidaturas realizadas em agosto/setembro) 
 

Inscrições no 2º ano e reinscrições: 3 a 8 de setembro de 2015 
 
Época especial de exames: Inscrições: 13 a 15 de julho de 2016 

Período de exames:18 a 30 de julho de 2016 
Livro de Termos: 17 de setembro de 2016 
 

Nas semanas de avaliações não há aulas. 
 
Entrega de proposta de dissertação/projeto/relatório de estágio: 16 de outubro de 2015 
 
Entrega de dissertação/projeto/relatório de estágio : 
 

 Regime Integral Regime Parcial 
Cursos com 120 ECTS 31 de outubro de 2016 30 de outubro de 2017 
Cursos com 100 ECTS  30 de abril de 2016 6 de janeiro de 2017 

 

 

 

 


