Calendário Escolar 2021/2022
Mestrado Integrado em Medicina
Dentária - IUEM
1º Semestre

Início de semestre: 13 de setembro de 2021 - 1º, 2º, 3º ano iniciam
aulas Teóricas e
Práticas e 4º e 5º ano** iniciam aulas Teóricas e Práticas à exceção das
clínicas
4 de Outubro de 2021 – início das aulas práticas clínicas para o 4º e 5º
ano**

Termo das aulas: 7 de janeiro de 2022, para o 1º, 2º e 3º ano
4º ano** – termo das aulas clínicas 21 de janeiro de 2022, sendo que na
semana de 24 a 28 de janeiro de 2022 mantêm atividade clínica e de
enriquecimento curricular
5º ano** – termo das aulas clínicas 28 de janeiro de 2022

Avaliações intercalares - Época Normal

25 de outubro a 5 de novembro de 2021, para o 1º, 2º 3º e 4 ano
29 de outubro a 5 de novembro de 2021, para o 5º ano**, sem paragem
de aulas clínicas
10 a 21 de janeiro de 2022, para o 1º, 2º 3º, 4º ano
10 a 17 de janeiro de 2022, para o 5º ano**, sem paragem de aulas
clínicas

Atividades letivas e de enriquecimento curricular *

24 a 28 de janeiro de 2022, para o 1º, 2º, 3º ano, com aulas de tipologia
práticas e de compensação do período de 2 a 9 de janeiro de 2022, na sequência do Comunicado da Direção da Egas Moniz, datado de 30.11.2021,
e da "Recomendação às instituições cientíﬁcas e de ensino superior no
contexto das medidas extraordinárias do estado de calamidade 25 de novembro de 2021" do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
24 a 28 janeiro de 2022, para o 4º ano** atividade clínica e de enriquecimento curricular

Exames – Época de recurso

31 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022, para o 1º, 2º e 3º e 4º ano
7 de fevereiro a 11 de fevereiro de 2022, para o 5º ano**, sem
paragem de aulas clínicas

Exames – Época especial

1 a 9 de setembro de 2022
11 de Fevereiro 2022

Termo do Semestre

Pausa(s) letiva(s)

20 a 31 de dezembro de 2021

Feriados / Dias Comemorativos

13 de Setembro 2021 - Dia da Egas Moniz (Atividade Regular)
5 de Outubro 2021 - Implantação da República
1 de Novembro 2021 - Todos os Santos
1 de Dezembro 2021 - Restauração da Independência
8 de Dezembro 2021 - Imaculada Conceição
24 de Dezembro 2021 - Véspera de Natal (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
25 de Dezembro 2021 - Natal
31 de Dezembro 2021 - Véspera de Ano Novo (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
1 de Janeiro 2022 - Ano Novo

2º Semestre
Início de semestre: 14 de fevereiro de 2022, para o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano
Termo das aulas: 9 de junho de 2022, para o 1º, 2º,3º ano
9 de junho, 4º ano**, sendo que na semana de 27 de junho a 1 de julho
de 2022, mantêm atividade clínica e de enriquecimento curricular
29 de julho de 2022, para o 5º ano**

Avaliações intercalares - Época Normal

28 de março a 8 de abril de 2022 – 1º, 2º, 3º e 4º ano
13 a 23 de junho de 2022 - 1º, 2º, 3º e 4º ano

Atividades letivas e de enriquecimento curricular *

27 de junho a 1 de julho de 2022, para o 1º, 2º e 3º ano
27 de junho a 1 de julho de 2022 - para o 4º ano** atividade clínica e
de enriquecimento curricular

Exames – Época de recurso
4 a 15 de julho de 2022

Exames – Época especial

1 a 9 de setembro de 2022

Termo do Semestre
15 de julho de 2022, para o 1º, 2º, 3º e 4º ano
29 de julho de 2022, para o 5º ano**

Pausa(s) letiva(s)
11 a 15 de abril de 2022
16 a 20 de maio de 2022 (Semana Académica)

Feriados / Dias Comemorativos
28 de Fevereiro 2022 - Véspera de Carnaval (Dia Concedido pela Egas
Moniz)
1 de Março 2022 - Carnaval (Dia Concedido pela Egas Moniz)
15 de Abril 2022 - Sexta-feira Santa
25 de Abril 2022 - Dia da Liberdade
1 de Maio 2022 - Dia do Trabalhador
18 de Maio 2022 - Dia do IUEM (Atividade Regular)
10 de Junho 2022 - Dia de Portugal
16 de Junho 2022 - Corpo de Deus
24 de Junho 2022 - Feriado Municipal – Almada

Aplicação de questionários
A partir de 7 de dezembro de 2021 (estudantes – 1º semestre)
A partir de 7 de junho de 2022 (estudantes – 2º semestre)
A partir de 7 de junho de 2022 (docentes)

** 4º e 5º ano - anos clínicos

Observações

Datas-limite de entrega e provas públicas das Teses
Época Normal:
1ª Chamada - entrega a 18/02/2022 (provas públicas - data a agendar
até ao dia 28/02/2022)
2ª Chamada - entrega a 30/09/2022 (provas públicas - 22/10/2022)
3ª Chamada - entrega a 28/10/2022 (provas públicas - 26/11/2022)
Época de Recurso: entrega a 18/11/2022 (provas públicas - data a
agendar)
* Atividades letivas e de enriquecimento curricular – atividades de ligação à
comunidade no domínio da responsabilidade social, sustentabilidade cooperativa e outras. Iniciativas de difusão de atividades I&D e eventos cientíﬁcos
institucionais (Jornadas Egas Moniz/Congresso CiiEM), bem como atividades
de desenvolvimento pessoal e cultural e linguísticas.

