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Considerando as circunstâncias atuais vividas no país, face ao surto pandémico de SARS-CoV-2 (COVID19), 
urge efetuar alterações ao Calendário para Acesso e Ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
do Instituto Politécnico de Coimbra, aprovado pelo Despacho SP/106/2020, de 14 de abril de 2020, 
nomeadamente, no que diz respeito às datas estabelecidas para as candidaturas e, consequentemente, as 
ações subsequentes, de forma a viabilizar aos titulares das Provas dos Maiores de 23 anos a candidatura na 1ª 
fase dos Concurso para Acesso e Ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPC, considerando 
que o prazo para a realização das Provas de Avaliação de Capacidade para a frequência dos Cursos Superiores 
do IPC dos Maiores de 23 foi alterado pelo Despacho SP/104/2020, de 08 de abril de 2020.  

Na sequência do exposto, o Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Coimbra, em 07.05.2020, aprovou, 
por unanimidade, o novo Calendário para Acesso e Ingresso nos cursos Técnicos Superiores Profissionais do  
IPC, para o Ano Letivo 2020/2021. 

 

1ª FASE 
Apresentação da candidatura De 15 junho a 07 de setembro de 2020 

Validação das candidaturas pelos Serviços* 11 de setembro de 2020 

Decisão sobre os CTeSP que irão funcionar no ano letivo Até 16 de setembro de 2020 

Disponibilização de lista de seriação provisória  16 de setembro de 2020 

Reclamações Até 21 de setembro de 2020 

Decisão sobre reclamações / lista de seriação definitiva  24 de setembro de 2020 

Matrícula e inscrição de candidatos colocados De 25 a 29 de setembro de 2020 
 

2ª FASE 
Apresentação da candidatura para a ESAC e ESTGOH De 08 de setembro a 05 de outubro 

Apresentação da candidatura para o ISEC De 30 de setembro a 05 de outubro de 2020 

Validação das candidaturas pelos Serviços* 08 de outubro de 2020 

Disponibilização de lista de seriação provisória  16 de outubro de 2020  

Reclamações Até 21 de outubro de 2020 

Decisão sobre reclamações / lista de seriação definitiva  23 de outubro de 2020  

Matrícula e inscrição de candidatos colocados De 27 a 30 de outubro de 2020 

Observações: 
*A validação da candidatura implica a verificação pelos Serviços da informação exigida pela entidade financiadora (cartão de 
cidadão; certificado de habilitações; curriculum vitae).   
As reclamações podem ainda ser apresentadas e decididas até ao fim dos prazos previstos no Código de Procedimento 
Administrativo. 

 
É revogado o Calendário para Acesso e Ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do Instituto 
Politécnico de Coimbra, aprovado pelo Despacho SP/106/2020, de 14 de abril de 2020. 

 
Coimbra, 13.05.2020 - A Vice-Presidente do IPC, Doutora Cândida Malça,

 
 
 
 

 

NOVO CALENDÁRIO PARA ACESSO E INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | ANO LETIVO DE 2020-2021  
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