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UNIVERSIDADE da MADEIRA

ASSUNTO: CANDIDATURAS AOS REINGRESSOS
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1.e CICLO

FASE EXTRAORDINARIA

2O2Ol2O2L

Avisam-se

os

interessados

da fase extraordinária de candidaturas de

Reingresso para os cursos de 1.e ciclo, na Universidade da Madeira, para o ano letivo
2020/202L.
Prazo de candidatura: De 14 a 20 de outubro de 2020

Candidatura online : http:/ / cand idatu

ras. u ma.

pt

Calendário, cursos e vagas:
Consulte o Despacho Reitoral n.e t89/R/2O20 (em anexo)
Mais informacões:
No regulamento (ruao dispensa a consulta) disponível em http://uaa.uma.pt
e

Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE), Campus Universitário da Penteada, Piso 0
tel : (+35 1 | 29t7 05270/e ma i I : a poio.estuda nte @ ma i l. u ma. pt
Funchal e UMa, 15 de outubro de 2020
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Despacho n.s 189/R l2A2A
CALENDÁRIO PARA OS REGIMES DE REINGRESSO
Fase extraordinária
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
2O2Ol2O2r.
PRAZOS (em 20201

Refr

AçÃO

rníoo

FIM

14-10

20-10

7

Candidatura Reingresso no le ciclo de estudos'

2

Afixaçâo do edital que torna pública a decisão

3

Apresentação das reclamações sobre as decisõesr (presencialmente no Gabinete
de Apoio ao Estudante)

23-10

24-LO

4

Matrículat (com requerimento de creditação* de formação)

25-10

31-10

5

Decisão sobre as reclamações

6

Matrícular para as reclamações atendidas (com requerimento de creditação* de
formação)

22-t0

30-10
02-11

04-11

tPor cada uma destas ações é devido um emolumento separado e diferenciado para a sua ativação. Por
favor consultar a tabela de emolumentos. As propinas para o ano letivo 2O2Ol202l estão fixadas em
documento próprio. Os documentos que devem acompanhar as candidaturas estão prevlstos no
regulamento deste concurso. Podem ser consultados na página da lnternet da Unidade de Assuntos
Académicos em htto://uaa.uma.ot

Funchal e UMa, 13 de outubro de 2020
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(Jgosé Carmo)

