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Calendário das provas de avaliação de capacidade para a frequêncía dos

cursos superiores do lnstituto Politécnico de Coimbra dos Maiores de 23 anos,
para o ano letivo de 2O78l2OLg

Nos termos do artigo 14.s do Regulamento n.e 89/2006

Avaliação de Capacidade para

a

-

Regulamento das Provas de

Frequência dos Cursos Superiores

do lnstituto

Politécnico de Coimbra dos Maiores de 23 Anos, publicado no Diário da República, 2.e
série, n.e 113, de 12 de junho de 2006, altêrado pelo Despacho n.s 7856/2009, publicado

no Didrio do Repúblico,2.ê série, n.s 54, de 18 de março de 2009, pelo Despãcho n.e
4O68/2OLO (Diário

da República,2.s série, n.e 45, de 5 de março de 2010) e pelo

Despacho n.a 7334/2012, publicado no Diário da Repúblico, 2.a série, n.e 103, de 28 de

maio de 2012, e ouvído o conselho de Gestão do lnstituto Politécnico de Coimbra (lPC), em
reunião de 01 de março de 2018, aprovo
capacidade para

a

o

calend.ário das provas de avaliação de

frequência dos cursos superiores do IPC dos maiores de 23 anos, pãra

o ano letivo 2018-2019, que consta do anexo ao presente despacho.

AB?,-JáÍffi§i

M

ANEXO

1e fase

PRAZO

AçÃO

Constituição do júri (a enviar pelas UO aos SP/lPC
para homologação)
lnscrição para realização das provas
Afixação das pautas de inscritos
Afixação dos conteúdos sobre que as provas incidem
Realização das provas e entrevistas
Afixação das pautas de classificação
Reclamação sobre a classificação final

Até 5 dias úteis após a arixação das pautas de

Afixação das pautas finais de classificação

Áté 10 dias útels após a receção da reclamação

2Ê

até 09 de março de 2018
de 05 a 30 de março de 2o18
até 06 de abril de 2018
até 05 de abril de 2018
de 23 de abril a 17 de maio de 2018
até 22 de maio de 2018
ctassificação {!)

fase
PRAZO

AçAO
lnscriÇão para realização das provas
AfixaÇão das pautas de inscritos
Realização das provas e entrevistas
Afixação das pautas de classificação

de 02 de abril a 04 de maio de 2018
até 09 de maio de 20L8
de 10 a 25 de maio de 2018
até 01 de iunho de 2018

Reclamação sobre a classificação final

Até 5 dias úteis após a afixação das pautas de
ctassificação

Afixação das pautas finais de classificação

(!)

Até 10 dias úteis após a receção da reclamação

(1)

3ê fase

PRAZO

AçÃO

lnscrição para realização das provas

de 11 de maio a 08 de iunho de 2018

Afixação das pautas de inscritos

ate 12 de junho de 2018

RealizaÇão das provas e entrevistas

de 73 a 22 de junho de 2018

Afixação das pautas de classificação
Reclamação sobre a classificação final
Afixação das pautas finais

(1)

d"

.1ê!s,fi99Éo--_

até 25 de junho de 2018
Até 5 dias úteis após a afixação das pautas de
classiÍicação

(r)

Até 10 dias úteis após a receção da reclamação(t)

previstos no Códi8o do Procedimento
As reclamaçôes podem ainda ser apresentadas e decididas até ao fim dos prazos

Adminlstrativo.
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Frequência dos Cursos Superiores do
$
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pacrdaoe para a

ISEC

dos Maiores de 23 anos
Ano Letivo 201812019
Provas EspecíÍicas

ELENcos DE PRovAS especírtces

CURSO

Eng.'Civil
Eng.a Electromecânica

Eng." Electrotécnica

-

Eng.a Eletrotécnica

Pós-Laboral

Matemática e Física e QuÍmica
ou

Matemática e Geometria Descritiva
Eng." lnformática

Eng." lnformática

-

Pós-Laboral

ou

Matemática e Prova de Especialidade

Eng.a lnformática - Curso Europeu

Eng" Mecânica

Bioengenharia

Eng." Biomédica

-

Bioeletrónica

Matemática e Biologia e Geologia
ou
Matemática e Física e Química
ou
Matemática e Prova de Especialidade
Matemática e Biologia e Geologiâ
ou
Matemática e Física e Química
ou
Matemática e Prova de Especialidade
Matemática

Eng.a e Gestão lndustrial

Prova de Especialidade
Matemática
Gestão Sustentável das Cidades-

e

Prova de Especialidade

" Caso entre em funcionamento no ano lectivo de 201812019

