Caro Aluno,
Bem-vindo a Portugal!
Contrato de Estudos:
Se desejar fazer algumas alterações ao seu Contrato de Estudos, deverá entregar o documento
preenchido na zona “Durante a Mobilidade” num espaço máximo de DUAS semanas após o início
das aulas ao Coordenador de Mobilidade Incoming da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo (ESGHT): Prof. Paula Serdeira Azevedo – gabinete nº 64 – mobesght@ualg.pt ou
pscorreia@ualg.pt.
Avaliação:
Na ESGHT as unidades curriculares são avaliadas do seguinte modo:
•
•
•

•
•
•

De um modo geral, em cada unidade curricular são realizadas uma prova escrita e uma prova
oral. Esta última pode ser individual ou em grupo.
A ponderação das notas destes elementos de avaliação resulta na nota de frequência que é
atribuída numa escala de 0 a 20.
Se a nota de frequência for 12 valores ou superior a 12 valores, fica dispensado do exame,
se, pelo contrário, for inferior a 12 valores, terá de fazer um exame. Os exames realizam-se
no final do semestre, depois de as aulas terminarem (as datas dos exames estão disponíveis
no calendário de exames e não podem ser alteradas). A nota final é calculada do seguinte
modo:
40% - nota de frequência
60% - nota do exame
Se com esta ponderação (60% 40%) obtiver uma nota de 10 significa que passou na
unidade curricular.
Se não conseguir passar no primeiro exame (época normal) pode fazer um outro exame
(época de recurso).
Se desejar melhorar a nota que obteve pode fazer um exame de melhoria durante a época
de exames.
Sempre que tiver qualquer dúvida relativa à avaliação pergunte aos professores.

Se necessitar de informações sobre seguros, residência ou outros assuntos de natureza prática, por
favor contacte o Gabinete de Mobilidade/Erasmus (international@ualg.pt).

Calendário 2019/2020
Início das aulas do 1.º semestre
TeSP, de 1.º Ciclo e de Mestrado Integrado e de 2.º Ciclo

16/09/2019

Fim das aulas do 1.º semestre

20/12/2019

Período de exames - Épocas normal e de recurso

06/01/2020
a 01/02/2020

Fim do 1.º semestre

01/02/2020

Início das aulas do 2.º semestre

03/02/2020

Fim das aulas do 2.º semestre

26/05/2020

Período de exames - Épocas normal e de recurso

01/06/2020 a
27/06/2020

Fim do 2.º semestre

27/06/2020

Pausas letivas
Desfile Académico

24/09/2019

Pausa de Natal

22/12/2019
05/01/2020

a

Pausa de Carnaval

24/02/2020
25/02/2020

a

Pausa de Páscoa

06/04/2020
12/04/2020

a

Semana Académica

04/05/2020
09/05/2020

a

Não hesite em me contactar sempre que tiver alguma questão a colocar ou dúvida a esclarecer.
Cordialmente,
Paula Serdeira Azevedo (pscorreia@ualg.pt)
Coordenadora de Mobilidade Incoming– ESGHT

