
  

 

Reitoria 

   

   

 

 
 

 
 

 
 

Despacho 
RT-36/2021 
Concurso especial para acesso 
ao Mestrado Integrado em 
Medicina, por parte de titulares 
do grau de licenciado – ano 
letivo de 2021/22 – alteração 
de prazos 

O Despacho RT-85/2020, de 03 de novembro, publicado em Diário a Republica, 2.ª serie, de 
16 de novembro de 2020, através do Despacho n.º 11276/2020, fixou as condições e prazos 
relativos ao Concurso Especial de Acesso ao Mestrado Integrado em Medicina ministrado na 
Escola de Medicina da Universidade do Minho.  

O agravamento da situação pandémica que, entretanto, ocorreu levou a que, através dos 
despachos RT-11/2021, de 5 de fevereiro, e RT-32/2021, de 29 de março, fosse decretada a 
suspensão das atividades letivas presenciais. Este facto tornou necessário introduzir alterações 
nos prazos constantes do anexo VI ao despacho RT-85/2020. 

Neste contexto, no exercício das competências que me são atribuídas pelo artigo 37.º dos 
Estatutos da Universidade do Minho, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 
21 de setembro, sob proposta da Escola de Medicina, determino que os prazos constantes do 
Anexo VI ao Despacho RT-85/2020 são alterados e passam a ser os que constam da respetiva 
versão alterada que se encontra em anexo ao presente despacho. 

Publique-se em diário da República. 

 

O Reitor da Universidade do Minho, 

 

  



ANEXO VI – Alterado 

CONCURSO ESPECIAL PARA ACESSO AO CURSO DE MEDICINA COM MESTRADO INTEGRADO 

MINISTRADO NA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO MINHO POR TITULARES DO GRAU DE 

LICENCIADO 

 

CALENDÁRIO 2021 

N.º 
FASE PRAZO 

DESIGNAÇÃO INÍCIO FIM 

1 Publicação do edital e do n.º de vagas  15 fev. ___ 

2 Candidaturas 15 fev. 1 mar. 

3 Publicação do projeto de lista de candidatos admitidos e não admitidos  10 mar.  ___ 

4 Publicação da matriz da prova de conhecimentos no portal académico 10 mar.  ___ 

5 Apresentação de eventuais reclamações  11 mar. 17 mar.  

6 Publicação da lista ordenada dos candidatos admitidos e não admitidos 24 mar. ------ 

7 Realização da prova de conhecimentos 29 abr.* ___ 

8 
Publicação do projeto de lista ordenada: resultados da prova de 
conhecimentos  

05 mai.  __ 

9 Apresentação de eventuais reclamações  06 mai.  12 mai.  

10 
Publicação da lista ordenada: resultados da prova de conhecimentos  
 

18 mai. ------- 

11 
Publicação da lista de admitidos à prova de competências transversais 
 

18 mai. ------- 

12 
Publicação da matriz da prova de competências transversais no portal 
académico 

18 mai. ------ 

13 Realização da prova de competências transversais 26 mai. ___ 

14 
Publicação do projeto de lista ordenada: resultados da prova de 
competências transversais e da apreciação curricular 

4 jun.  ___ 

15 Apresentação de eventuais reclamações 7 jun.  14 jun.  

16 
Publicação da lista ordenada: resultados da prova de competências 
transversais e da apreciação curricular 

21 jun. --------- 

17 Publicação do projeto de lista de classificação final do concurso  21 jun. ---- 

18 Apresentação de eventuais reclamações 22 jun. 29 jun.  

19 
Afixação da lista de classificação final do concurso homologada pelo Senhor 
Reitor 

20 jul. -------- 

20 Matrícula, Inscrição e início das aulas **  

* Prova de conhecimentos em hora a anunciar 

** De acordo com o calendário fixado na Universidade do Minho 
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