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Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

Ano letivo 2022/2023 
 
 

Durante o ano letivo 2022/2023, a UTIL funcionará num regime misto, com 

preferência para as aulas presenciais. Podem verificar-se alterações em função da 

evolução das recomendações e orientações das autoridades de saúde. 

O início das aulas está previsto para 24 de outubro de 2022.  
 
 
 

Inscrições 

As inscrições decorrem, como no ano anterior, exclusivamente on-line através do 

preenchimento da ficha disponibilizada, a partir das 15h00 do dia 12 de outubro, 

devendo submeter a ficha devidamente preenchida (o link de acesso à ficha encontra-

se no email).  

Os serviços da UTIL estão disponíveis para apoiar todo o processo e ajudar os alunos 

que o solicitarem na submissão do formulário. 

As inscrições serão tratadas por ordem de registo, sendo que os alunos residentes na 

Freguesia do Lumiar terão prioridade, como habitualmente. 

Os alunos de fora da freguesia só poderão frequentar o regime online e no caso 

presencial só se ainda houver vagas por preencher.  
 

A ficha de inscrição na escolha das disciplinas está dividida pelos dias da semana de 

modo a facilitar a leitura do horário. 

 

Observações 

Haverá limite de 5 disciplinas presenciais, mas não pode haver sobreposição na 

escolha das mesmas, caso aconteça será incluído na disciplina com vaga.  

Nas disciplinas com mais de um nível, o aluno só pode frequentar um desses níveis.  
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Na altura da escolha, o aluno deve também ter atenção ao desfasamento de horários 

e às diferentes durações das aulas.  

 

Depois de remetida, a ficha de inscrição não poderá ser alterada. 

 

 

 

Regime de Aulas 
 

 Aulas Online 

 As aulas serão lecionadas através da Plataforma ZOOM. 
 
No horário 2022/23 constam 7 disciplinas confirmadas, no entanto poderão existir 

alterações e a qualquer altura poderá haver mais oferta online. 

Neste momento é a seguinte: 

• Informática avançada/Programação,  

• Oriente 

• Culturas e Povos  

• Ginástica Terapêutica, seguida de meditação 

• Economia Portuguesa  

• História das Religiões  

• História das Matemáticas   

• História das Artes Decorativas 

 

Requisitos: Instalação da plataforma Zoom;  

           A UTIL pode auxiliar na sua instalação através de marcação prévia. 

          É necessário possuir webcam para verificar a identidade sempre que for     

           solicitada. 

  

 

Aulas Presenciais 

 

As aulas serão ministradas na UTIL. As disposições das salas foram readaptadas 

(capacidade máxima de 20 alunos nas salas de informática e capacidade máxima de 12 

alunos nas salas de Artes).  
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Calendarização 2022/23 
 

Início: 24 de outubro 
Natal: 19 de dezembro a 2 de janeiro 

Carnaval: 20 a 22 de fevereiro 
Páscoa: 3 a 14 de abril 
Término: 30 de junho 

 
 

Pagamento da Propina anual 

 
Alunos residentes na Freguesia do Lumiar 60,00€ anuais 

Alunos não residentes na Freguesia do Lumiar 80,00€ anuais 

 

Forma de pagamento 

 
O pagamento será feito por referência multibanco, cujos dados serão enviados para o 

e-mail fornecido pelos alunos, com a confirmação das disciplinas em que tiveram vaga. 

Alternativamente, o pagamento pode ser realizado nos serviços de atendimento da sede 

da Junta de Freguesia do Lumiar, entre as 9h e as 17h30. 


