
          
 

Calendário da Residência de Estudantes Ano Lectivo 2021/2022 
Ano 2021 

Mês Data Assunto / Actividade Check-in Check-out Observação 

Agosto 

A partir do 
dia 1  

Novos alunos 
dos cursos de 
mestrado 

  

A partir do 
dia 9  

Novos alunos 
dos cursos de 
licenciatura 

  

A partir do 
dia 11  

Novos alunos 
dos cursos de 
doutoramento 

  

A partir do 
dia 13  Alunos de 

intercâmbio   

A partir do 
dia 15  

Outros alunos 
dos cursos 
conferentes de 
grau académico 

  

Dia 17  Cerimónia de Abertura do 
Ano Lectivo 2021/2022    

Dia 18 
Orientação para os novos 
alunos do ano lectivo 
2021/2022 

   

Dia 20 Início do 1.º semestre do 
ano lectivo 2021/2022    

Setembro 

De 1 a 14  

Pedido de Alojamento para 
o ano 2022 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de doutoramento, 
com a matrícula feita em 
Janeiro de 2020 e de 2021) 

   

A ser 
definido 

Encontro dos novos alunos 
na Residência   

A divulgar  
por aviso na 
Residência 

A ser 
definido Festa do Bolo Lunar   

A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Outubro 

A ser 
definido 

Palestra sobre segurança 
contra incêndios  
(Os novos alunos devem 
participar) 

  
A divulgar  
por aviso na 
Residência 

A ser 
definido 

Divulgação do resultado dos 
pedidos de alojamento para 
o ano 2022 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de doutoramento, 
com a matrícula feita em 
Janeiro de 2020 e de 2021) 

  

A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Dezembro 

De 3 a 14  Exame final do semestre    

A ser 
definido Festa de Natal   

A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Dia 31 Fim do alojamento no ano 
2021  

Alunos dos cursos de 
doutoramento, com a 
matrícula feita em Janeiro de 
2020 e de 2021 

 

 

 



          
 

Calendário da Residência de Estudantes Ano Lectivo 2021/2022 
Ano 2022 

Mês Data Assunto / Actividade Check-in Check-out Observação 

Janeiro 
Dia 6 Início do 2.º semestre do ano 

lectivo 2021/2022    
No dia 21 
ou antes   Alunos que terminaram o 

intercâmbio no 1.º semestre  

Fevereiro A ser 
definido Festas do Ano Novo Chinês   

A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Março De 1 a 14  
Pedido de alojamento para o 
ano lectivo 2022/2023 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de licenciatura) 

   

Maio 

De 3 a 14  Exame final do semestre    

De 3 a 17  

Pedido de alojamento para o 
ano lectivo 2022/2023 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de mestrado e de 
doutoramento, com a 
matrícula feita em Setembro 
de 2020 e de 2021) 

   

Pedido de alojamento 
durante as férias escolares 
de Verão  
(Aplicável a todos os alunos 
residentes) 

   

A ser 
definido 

Publicação do resultado dos 
pedidos de alojamento para 
o ano lectivo 2022/2023 

  
A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Dia 14 
Primeiro transporte de 
bagagens 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de licenciatura) 

   

Junho 

No dia 10 
ou antes   Alunos que terminaram o 

intercâmbio no 2.º semestre  

A ser 
definido 

Publicação dos resultados do 
pedido de alojamento 
durante as férias escolares 
de Verão  

  
A divulgar  
por aviso na 
Residência 

Dia 11 
Segundo transporte de 
bagagens 
(Aplicável aos alunos dos 
cursos de licenciatura) 

   

Dia 30  Fim do alojamento no ano 
lectivo 2021/2022  

Alunos dos cursos de 
licenciatura; e alunos dos 
cursos de mestrado e de 
doutoramento, com a 
matrícula feita em Setembro 
de 2020 

 

Julho Dia 31 Fim do alojamento no ano 
lectivo 2021/2022  

Alunos dos cursos de 
mestrado, com a matrícula 
feita em Setembro de 2021 

 

Agosto Dia 31 Fim do alojamento no ano 
lectivo 2021/2022  

Alunos dos cursos de 
doutoramento, com a 
matrícula feita em Setembro 
de 2021 

 

 O calendário acima referido serve de referência, prevalecendo a data concreta anunciada pela Universidade Politécnica de Macau, 
mediante avisos. Muito obrigado pela atenção! 


