INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CALENDÁRIO DAS PROVAS PARA A AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA
FREQUÊNCIA DOS CURSOS SUPERIORES DOS MAIORES DE 23 ANOS
2020-2021

Ação

De

Até

Local e Observações

Inscrições nas provas

01/04

19/06

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Afixação da pauta dos
candidatos inscritos

26/06

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Afixação dos conteúdos
sobre que as provas
incidem

26/06

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Provas específicas e da
especialidade

06/07
e
08/07

A realizar por via remota, através da plataforma
Colibri-Zoom
(link de acesso e outra informação fornecidos nas
páginas seguintes)

Afixação das classificações
das provas específicas e da
especialidade

13/07

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Provas orais

15/07

A realizar por via remota, através da plataforma
Colibri-Zoom
(link de acesso a fornecer)

Afixação das classificações
da avaliação curricular

16/07

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Entrevistas

17/07

A realizar por via remota, através da plataforma
Colibri-Zoom
(link de acesso a fornecer)

Afixação das pautas de
classificação

24/07

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

24/08

Balcão Académico – Requerimentos –
Requerimento Geral
(anexar documentação relevante)

04/09

https://www.isec.pt/pt/estudar/formas-deingresso/licenciaturas/inscricao-maiores-23/

Reclamação sobre a
classificação
Afixação das pautas finais
de classificação

https://inforestudante.ipc.pt/
24/07

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

CALENDÁRIO DAS PROVAS PARA A AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA
FREQUÊNCIA DOS CURSOS SUPERIORES DOS MAIORES DE 23 ANOS
2020-2021

Provas específicas

Matemática, Matemática A e Matemática B do 11º ano
Data: 06/07/2020

Hora: 18:30h

Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92961560583
Os candidatos devem entrar na sessão Zoom às 18h30. O exame será realizado na plataforma Moodle
(https://moodle.isec.pt/moodle/). Informação complementar sobre a realização do exame, nomeadamente a
password de acesso, será disponibilizada no início da sessão.

Física e Química
Data: 08/07/2020

Hora: 18:30h

Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96144222451?pwd=aDJqU01seGFoMVBtcEVwMGFJSkdTZz09
A prova será realizada através do Zoom (com câmara ligada) com envio do enunciado por email e/ou chat do
Zoom e entrega das respostas digitalizadas também por email e/ou chat do Zoom.

Geometria Descritiva
Data: 08/07/2020

Hora: 18:30h

Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/97818214797?pwd=SkZYWFRsOVpZMXk3L1ZxZDZwamhmZz09
ID da reunião: 978 1821 4797
Senha: 647841

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Provas de especialidade
Data: 08/07/2020
Hora: 18:30h

Licenciatura em Engenharia Biomédica - Bioeletrónica
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96144222451?pwd=aDJqU01seGFoMVBtcEVwMGFJSkdTZz09
A prova será realizada através do Zoom (com câmara ligada) com envio do enunciado por email e/ou chat do
zoom e entrega das respostas digitalizadas também por email e/ou chat do Zoom.
Licenciatura em Engenharia Civil
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/99829535552?pwd=QlRUSjlkemFMT3RjYmdoVTVBY2tMdz09
Password: 278009
O exame será realizado na plataforma Exam.net (https://exam.net). O aluno terá que ter instalado no seu
telemóvel uma aplicação que permita a leitura de QRCodes. Sugere-se a instalação prévia das seguintes
aplicações, embora existam outras:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=pt_PT
IOS: https://apps.apple.com/br/app/qr-code-reader/id1200318119?l=en
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/97899453128?pwd=UHIwdlNBa0pqQkpSdXNxRUdrM0tWUT09
Password: 119725
Licenciatura em Engenharia Eletromecânica
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/93811593169
No que se refere à prova o aluno só terá que instalar no seu telemóvel a aplicação CamScanner (existe para
Android e IOS gratuita) para poder digitalizar a sua prova e enviar-nos por email.
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica – Regime Pós-Laboral
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/99480742845
No que se refere à prova o aluno só terá que instalar no seu telemóvel a aplicação CamScanner (existe para
Android e IOS gratuita) para poder digitalizar a sua prova e enviar-nos por email.
Licenciatura em Engenharia Informática e Licenciatura em Engenharia Informática – Regime Pós-Laboral
Link:https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJckceGuqj4uEtTAj1yQjGsG83xWggnzd2Ut
Após a inscrição, receberá um email de confirmação contendo informações sobre como entrar na reunião.
Licenciatura em Engenharia Mecânica
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/98831352165
No que se refere à prova o aluno só terá que instalar no seu telemóvel a aplicação CamScanner (existe para
Android e IOS gratuita) para poder digitalizar a sua prova e enviar-nos por email.

