ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE AVEIRO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
ATUALIZAÇÃO AO CALENDÁRIO ESCOLAR/EXECUÇÃO PARA O ANO LETIVO
2017’18
Licenciaturas de fisioterapia, gerontologia, imagem médica e radioterapia, terapia da fala, 1º e 2º ano
de enfermagem, mestrados

1.º Semestre
Início do ano letivo
(para estudantes do 2º ano e seguintes de licenciatura e mestrado)
Início do ano letivo para estudantes do 1º ano dos cursos de
licenciatura e mestrado
Acolhimento (apenas para estudantes do 1º ano dos cursos de licenciatura)

13 de setembro 2017
18 de setembro 2017
18 e 19 de setembro 2017
20 de setembro (durante a tarde)

Aniversário da Universidade de Aveiro

15 de dezembro 2017

Fim do 1.º período letivo

20 de dezembro 2017

Férias de Natal

21 de dezembro 2017 a 03 de
janeiro 2018

Época de exames

10 a 23 de janeiro 2018

Época de recurso

29 de janeiro a 09 de fevereiro 2018
4 a 9 de janeiro 2018

Intervalos letivos

24 a 26 de janeiro 2018
12 e 13 de fevereiro 2018

Ensino Clinico IV

13 de setembro 2017 a 29 de junho
2018

Inquéritos Pedagógicos (Subsistema para a Garantia da Qualidade das
Unidades Curriculares -SubGQ_UC)

29 de janeiro a 18 de fevereiro 2018

Outras Datas
Inscrição anual via Portal Académico Online (PACO):
30 de agosto a 01 de setembro 2017

https://paco.ua.pt/
(inclui inscrição nas unidades curriculares de Opção - 1.º e 2º semestre)

Inscrições nas aulas práticas e teórico-práticas (1.ª fase)

06 e 07 de setembro 2017 via PACO

Inscrições nas aulas práticas e teórico-práticas (2.ª fase)

08 de setembro 2017 via PACO

Inscrição nos exames de melhoria de nota
(unidades curriculares realizadas no 1.º semestre do ano letivo anterior)

02 a 05 de janeiro 2018 via PACO

3º ano do curso de licenciatura em enfermagem
1.º Semestre
Início do ano letivo

13 de setembro 2017

Aniversário da Universidade de Aveiro

15 de dezembro 2017

Fim do 1.º período letivo

05 de dezembro 2017
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Férias de Natal

21 de dezembro 2017 a 03 de
janeiro 2018

Época de exames

06 a 20 de dezembro 2017

Época de recurso

04 a 09 de janeiro de 2018

Intervalo letivo

10 a 12 de janeiro 2018

Inquéritos Pedagógicos (Subsistema para a Garantia da Qualidade das
Unidades Curriculares -SubGQ_UC)

29 de janeiro a 18 de fevereiro 2018

2.º Semestre
Início do 2.º período letivo

14 de fevereiro 2018

Férias da Páscoa

26 de março a 02 de abril 2018

Semana Académica

14 a 18 de maio 2018

Dia da Universidade de Aveiro

02 de junho 2018

Fim do período letivo

08 de junho 2018

Época de exames

13 a 26 de junho 2018

Época de recurso

02 a 13 de julho 2018
11 e 12 de junho 2018

Intervalos letivos

27 a 29 de junho 2018

Inquéritos Pedagógicos (Subsistema para a Garantia da Qualidade das
Unidades Curriculares -SubGQ_UC)

02 de julho a 09 de setembro 2018

3º ano do curso de licenciatura em enfermagem
2.º Semestre
Início do 2.º período letivo (3º ano de enfermagem)

15 de janeiro 2018

Férias da Páscoa

26 de março a 02 de abril 2018

Semana Académica

14 a 18 de maio 2018

Dia da Universidade de Aveiro

02 de junho 2018

Fim do período letivo (3º ano de enfermagem)

23 de março 2018

Época de exames (3º ano de enfermagem)

03 a 06 de abril 2018

Época de recurso (3º ano de enfermagem)

09 a 13 de abril 2018

Estágio clínico I e II (3º e 4º anos de imagem médica e radioterapia)

19 de fevereiro a 22 de junho 2018

Educação clínica I/II/III (3º e 4º anos de fisioterapia e terapia da fala)

19 de fevereiro a 22 de junho 2018

Prática profissional II (3º ano de gerontologia)

19 de fevereiro a 22 de junho 2018

Ensino clinico I (2º ano enfermagem)

14 de fevereiro a 2 março 2018

Ensino clinico II (2º ano enfermagem)

5 de março a 13 de julho 2018

Ensino clinico III (3º ano enfermagem)

16 de abril a 13 de julho 2018

Inquéritos Pedagógicos (Subsistema para a Garantia da Qualidade das
Unidades Curriculares -SubGQ_UC)

02 de julho a 09 de setembro 2018
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Outras Datas
Publicação de horários

1.º semestre: 31 de julho de 2017
2.º semestre: 31 de janeiro de 2018

Inscrição nas aulas práticas e teórico-práticas (1.ª fase)

07 e 08 de fevereiro 2018

Inscrição nas aulas práticas e teórico-práticas (2.ª fase)

09 de fevereiro 2018

Inscrição nos exames de melhoria de nota
(unidades curriculares realizadas no 2.º semestre do ano letivo anterior)

Inscrição nos exames de época especial

04 a 08 de junho 2018 via PACO
21 a 25 de agosto 2017 via PACO
1.ª fase: 4 a 15 de setembro de 2017

Época especial de exames (inscrições do ano letivo 2016/2017)

(para unidades curriculares de 1.º ciclo)

2.ª fase: 2 a 16 de outubro de 2017
(para unidades curriculares de 2.º ciclo)

Inscrição nos exames de recurso: 1.º e 2.º semestres

Inscrição nos exames de melhoria de nota: 1.º e 2.º semestres

Os
estudantes
encontram-se
automaticamente inscritos para a
época de recurso em todas as
unidades curriculares às quais não
tenham obtido aproveitamento e não
estejam reprovados por faltas (não
carece de inscrição formal)
Esta inscrição (PACO -> Apoio a
Aulas –> Inscrições em Exames)
está
disponível,
por
unidade
curricular, logo que a nota da época
normal seja lançada pelo docente no
sistema e até dois dias antes da
data de realização do exame. Este
registo de inscrição no PACO é
vinculativo

Mestrados (2.º Ciclo)

Pedido de provas de Dissertação, Projetos e Estágios para
cursos de 2.º ciclo e Mestrados Integrados (época normal)

Pedido de provas de Dissertação, Projetos e Estágios para
cursos de 2.º ciclo e Mestrados Integrados (época especial)
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Até 08 de junho de 2018 na
Unidade Orgânica responsável pelo
curso para defesa das dissertações,
projetos e estágios até 31 de julho
de 2018
Até 31 de outubro de 2018 na
Unidade Orgânica responsável pelo
curso para defesa das dissertações,
projetos e estágios até 21 de
dezembro de 2018

Informações Gerais:
Não é permitida a realização de quaisquer atividades letivas:
- No período em que decorre a cerimónia comemorativa do aniversário da Universidade de Aveiro (15 de
dezembro de 2017);
- Na Semana Académica (14 a 18 de maio de 2018);
- Em cada um dos intervalos letivos.

ESSUA, 2 de agosto de 2017
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