UNIVERSIDADE
FERNANDO PESSOA

CRONOGRAMA DE INGRESSO 2018/2019
LICENCIATURAS (1.º CICLO) E MESTRADOS INTEGRADOS
REGIME GERAL
1.ª FASE
Candidaturas

1 de maio a 14 de agosto de 2018

Afixação dos resultados

17 de agosto de 2018

Matrículas

20 de agosto a 7 de setembro de 2018

2.ª FASE (para vagas eventualmente sobrantes; ver nota 1)
Candidaturas

11 a 18 de setembro de 2018

Afixação dos resultados

20 de setembro de 2018

Matrículas

20 a 26 de setembro de 2018

ESTUDANTES INTERNACIONAIS
Candidaturas

26 de fevereiro a 13 de abril de 2018

Semana de provas (se aplicável)

18 a 27 de abril de 2018

Afixação dos resultados

18 de maio de 2018

Confirmação da aceitação da vaga

Até 25 de maio de 2018

Matrículas

Até 3 de setembro de 2018 (ver nota 2)

TITULAR DE CURSO SUPERIOR OU MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO
Candidaturas

2 de abril a 30 de maio de 2018 (ver nota 3)

Afixação dos resultados

15 de junho de 2018 (ver nota 4)

Matrículas

Até 3 de setembro de 2018

MESTRADOS (2.º CICLO) E PÓS-GRADUAÇÕES
Candidaturas (período normal)

1 de maio a 31 de julho de 2018 (ver nota 5)

Afixação dos Resultados e Matrículas

Candidatos notificados por correio eletrónico

DOUTORAMENTOS (3.º CICLO) E PÓS-DOUTORAMENTOS
Candidaturas (período normal)

1 de maio a 31 de julho de 2018 (ver nota 5)

Afixação dos Resultados e Matrículas

Candidatos notificados por correio eletrónico

INÍCIO DO ANO LETIVO
Receção aos novos alunos / Início do ano letivo

Setembro de 2018

NOTAS:
1. Finalizada a 2.ª fase de candidatura para o Regime Geral pode seguir-se uma outra fase destinada a ocupar vagas eventualmente sobrantes. A
realizar-se, a data e as vagas a concurso desta 3.ª fase, serão objeto de divulgação pública através de aviso afixado junto ao Gabinete de Ingresso
da Universidade Fernando Pessoa (UFP).
2. Candidatos extracomunitários residentes no estrangeiro que não consigam obter o Visto de Estudante atempadamente, poderão realizar a sua
matrícula até ao prazo máximo de 30 de setembro de 2018, sendo da responsabilidade dos mesmos recuperar a matéria lecionada até essa data.
3. Sobrando vagas, a UFP poderá abrir nova fase de candidaturas durante o mês de setembro de 2018.
4. Candidatos que solicitem creditações serão contactados com a resposta por email.
5. A UFP pode aceitar requerimentos fora do prazo estabelecido, para candidaturas a Doutoramentos, Mestrados e Pós-graduações, sempre que
entenda existirem ou poderem ser criar condições de integração dos candidatos nos cursos em causa. As candidaturas ao Doutoramento em
Ciências da Informação decorrem até 30 de setembro de 2018.
6. O início do ano letivo para alguns Mestrados e para os Doutoramentos e Pós-graduações, pode ter um cronograma administrativo próprio. Nestas
situações o cronograma será divulgado na página do respetivo curso a publicar no sítio da Internet, em http://www.ufp.pt.
7. À exceção dos casos identificados, o resultado da candidatura é verificado em http://candidaturas.ufp.pt > Verificar candidatura.
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