
 

 

CIRCULAR Nº 03-REIT/2022 

Calendário para as fases dos processos de candidatura, seriação, colocação e matrícula para 
ciclos de estudo de pós-graduação da Universidade de Aveiro (mestrados de 2º ciclo, 
doutoramentos, cursos de especialização e cursos de formação avançada) 

 

Ano letivo 2022/2023 

 

1ª Fase de candidaturas – 15 a 26 de abril de 2022 

 Verificação das candidaturas – até 09 de maio de 2022 

 Seriação dos candidatos – 10 a 16 de maio de 2022 

 Aprovação e publicação da lista de colocação dos candidatos – 17 de maio de 2022 

 Audiência prévia – 18 a 31 de maio de 2022 

 Matrícula e inscrição dos candidatos colocados – 01 a 03 de junho de 2022 

 Início das aulas – setembro de 2022 

2ª Fase de candidaturas – 14 de julho a 3 de agosto de 2022 

 Verificação das candidaturas – até 25 de agosto de 2022 

 Seriação dos candidatos – até 01 de setembro de 2022 

 Aprovação e publicação da lista de colocação dos candidatos – até 02 de setembro de 2022 

 Audiência prévia – até 13 de setembro de 2022 

 Matrícula e inscrição dos candidatos colocados – 14 a 17 de setembro de 2022 

 Início das aulas – setembro de 2022 

3ª Fase de candidaturas – 21 a 28 de setembro de 2022 

 Verificação das candidaturas – até 03 de outubro de 2022 

 Seriação dos candidatos – até 06 de outubro de 2022 

 Aprovação e publicação da lista de colocação dos candidatos – até 07 de outubro de 2022 

 Audiência prévia – até 17 de outubro de 2022 

 Matrícula e inscrição dos candidatos colocados – 18 a 20 de outubro de 2022 

 

Os ciclos de estudo conjuntos com outras instituições poderão ficar sujeitos a um calendário próprio 
e distinto do agora fixado, em conformidade com o que for deliberado entre as instituições parceiras. 

 

 

 

reitoria 



Calendar for the application, seriation, placement and enrolment processes for post-graduate 
study cycles at the University of Aveiro (2nd cycle master's degrees, doctorates, specialization 
courses and advanced training courses) 

 

2022/2023 Academic year 

 

1st Application Phase - April 15th to 26th, 2022 

 Verification of applications - until May 9th, 2022 

 Candidate Seriation - May 10th to 16th, 2022 

 Approval and publication of the candidates' placement list - until May 17th, 2022 

 Preliminary hearing - May 18th to 31st, 2022 

 Registration and enrollment of placed candidates - June 1st to 3rd, 2022 

 Classes start - September 2022 

2nd Application Phase - July 14th to August 3rd, 2022 

 Verification of applications - until August 25th, 2022 

 Candidate Seriation - until September 1st, 2022 

 Approval and publication of the candidates' placement list - until September 2nd, 2022 

 Preliminary hearing - until September 13th, 2022 

 Registration and enrollment of placed candidates - September 14th to 17th, 2022 

 Classes start - September 2022 

3rd Application Phase - September 21st to 28th, 2022 

 Verification of applications - until October 3rd, 2022 

 Candidate Seriation - until October 6th, 2022 

 Approval and publication of the candidates' placement list - until October 7th, 2022 

 Preliminary hearing- until October 17th, 2022 

 Enrollment and registration of placed candidates - from October 18th to 20th, 2022 

 

The joint study cycles with other institutions may be subject to their own calendar, different from the 
one established here, in accordance with the deliberations of the partner institutions. 

 

Universidade de Aveiro, 24 de janeiro de 2022   University of Aveiro, January 24th, 2022 

 
 

O Vice-Reitor/The Vice-Rector              O Vice-Reitor/The Vice-Rector 
 

 

 

Prof. Doutor Jorge Adelino Costa                    Prof. Doutor Artur Silva 
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