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ANEXO I 
 
 

REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

AOS REGIMES DE MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO E R EINGRESSO 
 
Ano Letivo (a que respeita a candidatura): ---------------/------------------ 
 
 
Dados pessoais: 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Nome do pai ________________________________________________________________________ 

Nome da mãe _______________________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade n.º _______________ - _______ válido até ___/____/______ 

Nº I. Fiscal _________________________ 

Passaporte n.º ____________________ válido até ___/____/______ (para candidatos com nacionalidade estrangeira) 

Data de nascimento ___/____/______ 

Morada completa _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Código Postal _________ - _______   ___________________________ 

E-mail ____________________________________________________ 

Telefone___________________ Telemóvel _______________________ 

 

1) Regime ao abrigo do qual se candidata (assinale com uma cruz): 

□ Mudança de par instituição/curso 

□ Reingresso 

 

Escola/Instituto do IPC a que se candidata : _______________________________ 

Curso a que se candidata : ________________________________________________________ 

 
       Só aplicável a MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CU RSO 

A) Estabelecimento de que o candidato pede mudança de par instituição/curso: 

___________________________________________________________________________ 

B) Curso de que o candidato pede mudança de par ins tituição/curso: 

___________________________________________________________________________ 

C) Ano (s) letivo (s) em que esteve inscrito/matric ulado nessa instituição/curso: 

_________/________; _________/________; _________/________; _________/________; 

_________/________; _________/________; _________/________; _________/________; 

D) N.º de disciplinas/unidades curriculares concluí das (do curso de que pede mudança de par 

instituição/curso): _____________ 
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E) N.º total de disciplinas/unidades curriculares d o curso (de que pede mudança de par 
instituição/curso): _____________ 
 

F) Exames Nacionais do Ensino Secundário realizados  como prova de ingresso e 
respetiva nota  (aplicável aos alunos que ingressaram no curso de ensino superior, de que mudança 
de par instituição/curso, por via do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso): 
 

Código/Exame 
________/________________________________________________ 
Código/Exame 
________/________________________________________________ 
Código/Exame 
________/________________________________________________ 
 

G) No caso de ter ingressado no ensino superior atr avés de modalidades 

especiais de acesso, indique qual a modalidade (assinale com uma cruz): 

□ Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino 

superior dos maiores de 23 anos; 

□ Titularidade de um diploma de especialização tecnológica; 

□ Titularidade de um diploma de técnico superior profissional; 

□ Concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais. 

 

O requerimento a mudança de par instituição/curso e  reingresso é acompanhado 

obrigatoriamente de seguinte documentação comprovat iva: 
□ Digitalização do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade 
□ Digitalização do Cartão de Contribuinte 
□ Digitalização do Passaporte (se oriundo de país não abrangido por convenções que o dispensem) 
Nota:  Na entrega (digitalização) da documentação acima referida, terá de escrever no(s) documento(s) que esta apenas se destina para efeitos de 
candidatura no ISEC. Caso não pretenda anexar a informação deverá entrar em contacto com os serviços. 
 

E apenas para os candidatos a mudança de par instituição/curso ainda: 
□ Certidão de aprovação em disciplinas/unidades curriculares (com indicação das classificações e respetiva escala, 

se diferente de 0-20) 
□ Certidão de inscrição no curso, com indicação do número de anos em que esteve inscrito e do último ano curricular 

frequentado 
□ Digitalização do plano de estudos do curso 
□ Comprovativo das “Condições Habilitacionais” exigidas de acordo com a modalidade de acesso pela qual o 

requerente ingressou no ensino superior 
□ Comprovativo de não prescrição na Escola de origem 
□ Comprovativo de formações obtidas e de experiência profissional, nomeadamente programas de 
disciplinas/unidades curriculares em que obteve aprovação (para efeito de creditação no novo ciclo de estudos, de 
acordo com o art.º45º do DL nº74/2006 de 24 de Março) 
 
(NOTA: No caso de documento estrangeiro, o candidato deverá apresentar, também, a respetiva tradução) 
 

       Só aplicável a REINGRESSO 
 
O requerimento do candidato deve ser acompanhado de Curriculum vitae resumido (máximo de 
3 páginas A4) e dos documentos comprovativos dos elementos dele constantes. 
 

 
Declaro, por minha honra, que as informações prestadas correspondem à verdade 

 
 

Coimbra ___/___/______ 
 
 

O candidato ___________________________________ 


