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CRONOGRAMA INGRESSO 2021/22 

Concursos especiais: TITULAR DE CURSO SUPERIOR*; TITULAR DIPLOMA CTESP; 
TITULAR DIPLOMA CET 
 
 
 
 

 1.ª FASE 
2.ª FASE 

(apenas para cursos com vagas sobrantes) 

Candidaturas 1 maio a 17 de junho 2021  23 a 30 de agosto 2021 

Afixação dos resultados 28 de junho 2021 8 de setembro 2021 

Matrículas online 29 de junho a 6 de julho 2021 9 a 16 de setembro 2021 

Validação da matrícula** Até 10 de setembro 2021 Até 30 de setembro 2021 

Início do ano letivo Setembro 2021 Setembro 2021 

 
**Para entrega de documentos em falta (se aplicável). 
 
 

 
* Calendário específico para detentores de licenciatura, ou equivalente legal, em Odontologia por 
uma instituição de ensino superior extracomunitária que se pretendam candidatar ao Mestrado 
Integrado em Medicina Dentária: 
 

 FASE ÚNICA 

Candidaturas Até 29 de março 2021 

Comunicação dos resultados 23 de abril 2021 

Matrículas online | Receção de documentação para análise de 
creditações 

Até 15 de maio 2021 

Comunicação de unidades curriculares creditadas no âmbito da 
graduação extracomunitária 

Até 15 de junho 2021 

Requerimento de exames de avaliação de competências (se 
aplicável) 

Até 15 de julho 2021 

Liquidação das taxas de registo de creditações das UC creditadas no 
âmbito da graduação extracomunitária 

Até 31 de julho 2021 

Realização de exames sumativos de avaliação de competências (se 
aplicável)  

De 1 a 8 de setembro de 2021 

Resultados dos exames sumativos | Alteração das inscrições nas UCs 
de acordo com os resultados dos exames de avaliação de 
competências (se aplicável) 

Até 22 de setembro de 2021 

Liquidação das taxas de registo de creditações no âmbito dos exames 
(se aplicável) 

Até 6 de outubro de 2021 

Início do ano letivo Setembro 2021 

NOTA: 
Este calendário não dispensa a consulta do Edital com as normas sobre prosseguimento de estudos na UFP no Mestrado Integrado em Medicina 

Dentária para titulares de diploma de licenciatura, ou equivalente legal, em Odontologia, por uma instituição superior extracomunitária 

 

 
 

 


