F. Cronograma administrativo para 2021/22 Para titulares de diploma de licenciatura, ou equivalente legal, de
graduação em Odontologia, obtido em países não pertencentes à União Europeia a prosseguir estudos no ciclo
de estudos integrado conducente ao Mestrado em Medicina Dentária
DATA
Até 29 de março
de 2021

DESCRITIVO
Período de candidatura on-line
(Para 2021/2022, há 40 vagas a concurso)

23 de abril 2021

Data limite de Comunicação do resultado da seriação
de candidatura.
No caso dos candidatos colocados, será ainda
comunicado o grupo elegível para creditação em que
se inserem (mínimo de 180 ECTS ou mínimo de 210
ECTS), duração prevista do curso e taxas para o
registo de creditações no âmbito de formação
graduada em Odontologia.

15 de maio de
2021

Data limite para a matrícula online, com o
pagamento da taxa de matrícula e de propina.
Data limite para a receção das cópias autenticadas
dos certificados académicos da graduação e dos
programas oficiais das unidades curriculares dos
cursos no GI.

15 de junho de
2021

Data limite de Comunicação das UC creditadas, das
UC a realizar para complemento de formação aos
estudantes admitidos e das UCs em que os
candidatos se poderão inscrever para a realização de
exames sumativos (se aplicável).

15 de julho de
2021

Data limite de Requerimento de exames sumativos
(se aplicável) no GI-UFP.

Até 31 de julho de
2021

Data limite de Pagamento do registo de creditações
das UC creditadas no âmbito da graduação
extracomunitária.

De 1 a 8 de
setembro de 2021

Realização de exames sumativos de avaliação de
competências (se aplicável).
Data limite de finalização da matrícula com a entrega
do formulário dos pré-requisitos do grupo A e
apresentação do Visto de Estudante ou Título de
Residência para alunos extracomunitários.

Até 22 de
setembro de 2021

Comunicação dos resultados dos exames de
avaliação de competências (se aplicável).
Comunicação da taxa de registo das creditações que
possam ter sido obtidas no âmbito dos exames de
avaliação de competências (se aplicável).

27 setembro de
2021
Até 6 de outubro
de 2021
Q71-1

Início das aulas do MIMD-UFP.
Pagamento do registo de creditações que possam ter
sido atribuídas no âmbito dos exames (se aplicável).

OBSERVAÇÕES
Preencher o formulário de candidatura
na sua totalidade. Todos os campos não
preenchidos, serão considerados como
ausentes, não sendo aceites
aditamentos de informação ou
documentos posteriormente à
validação da candidatura. Quaisquer
documentos em falta serão da
responsabilidade do candidato e não
serão considerados no processo de
candidatura, inviabilizando a
elegibilidade da candidatura;

