
 

DESPACHO  RT.60/2020 

 

 

Assunto:  Preparação do ano letivo 2020/2021 – Alteração na calendarização de 

algumas tarefas constantes do Despacho RT.10/2020 de 24 de janeiro 

 

 

Considerando o atual cenário resultante do estado de saúde pública e das medidas 

excecionais anteriormente decretadas, enquadradas pela situação epidemiológica 

provocada pela COVID-19; 

Considerando as condições atípicas em que decorreu o final do presente ano letivo, torna-

se necessário ajustar a calendarização de tarefas referentes à preparação do ano letivo 

2020/2021, a que se refere o despacho RT.10/2020, de 24 de janeiro. 

Assim, ouvidos os Diretores de Unidades Orgânicas, os Conselhos Científicos ou Técnico 

Científicos e os Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas, os Serviços Académicos, 

os Serviços de Informática e o Gabinete de Avaliação e Qualidade, aprovo uma alteração 

às etapas 7, 8, 9 e 10 do anexo ao despacho RT.10/2020, de 24 de janeiro, que passa a 

ter a redação do Anexo 1 ao presente despacho e defino duas novas etapas (etapas 11 e 

12) referentes aos horários do 2º semestre. 

Mantém-se em vigor o despacho RT.10/2020 de 24 de janeiro em tudo o que não contrarie 

as disposições ora aprovadas. 

O presente despacho entra em vigor imediatamente, devendo assegurar-se a sua ampla 

publicitação, designadamente por notificação aos estudantes para o endereço eletrónico 

institucional, divulgação no portal académico e no portal da Universidade do Algarve. 

 

Faro, 26 de junho de 2020 

 

 

O Reitor 

 

 

 

  



 

Anexo 1 

 

Calendarização das datas limites das tarefas de preparação do ano letivo 

 

Etapa TAREFA 

Data 

Limite do 

DRT.10/2020 

Novas  

Datas limites 

7 Atualização da DSL no SIGES – Final.  
Até 

05-jun 

Até 

30-jun 

 

8 

Carregamento dos horários de referência e de trabalho 

no SIGES, para o 1º semestre, abrangendo todos os ciclos 

de estudos da formação inicial e avançada. 

Até 

03-jul 

Até  

4-set 

 

9 Publicação e divulgação final das FUC.  

Até 

15-jul 

Até 

31-jul 

 

10 

Inscrição online dos estudantes nas UC, turmas e 

horários, sendo o apoio na gestão de turmas e vagas 

efetuado diretamente pelas UO. 

20-jul a 31-jul Suprimida 

24-ago a 4-set 8 a 25-set 

 

11 

Carregamento dos horários de referência e de trabalho 

no SIGES, para o 2º semestre, abrangendo todos os ciclos 

de estudos da formação inicial e avançada. 

- 
Até 23-jan 

2021 

 

12 

Eventual alteração online da inscrição efetuada na etapa 

10, se necessário, e apenas referente às UC do 2º 

semestre. 

- 
 1 a 10-fev 

2021 
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