
 
 
 
 
 

 
 
 

CALENDÁRIOS PARA O ACESSO E INGRESSO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA PELOS 

CONCURSOS ESPECIAIS, REGIMES DE MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/ CURSO E REINGRESSO 

ANO LETIVO 2020/2021 
(Aprovado pelo Despacho SP/78/2020 de 11.03.2020) 

 

 

CONCURSOS ESPECIAIS DE ACESSO E INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

AÇÃO 
DATAS 

1ª FASE 2ª FASE 

Fixação das vagas pelas instituições de 
ensino superior, respetiva divulgação nestas e 
comunicação à DGES 

A definir após publicação de despacho 
do SEES de acordo com o artigo 25º, do 
Decreto-Lei nº 113/2014, de 16.07 

 

Apresentação das candidaturas nas UOE do 
IPC 

De 08 de abril a 26 de agosto de 2020 
 

01 a  06 de outubro de 2020 

Disponibilização das listas seriadas 
provisórias com o resultado das candidaturas 
e das propostas de indeferimento, 
devidamente fundamentadas 

08 de setembro de 2020 
09 de outubro de 2020 
 

Apresentação das reclamações aos resultados 
das candidaturas 

Até 18 de setembro de 2020 
Até 22 de outubro de 2020 
 

Disponibilização das listas seriadas definitivas, 
aos Serviços da Presidência (SP) para 
homologação. 

 
Até 24 de setembro de 2020 

26 de outubro de 2020 
 

Disponibilização das listas definitivas 
homologadas pelo SP para as UOE. 

28 de setembro de 2020 
 

29 de outubro de 2020 
 

Matrícula e inscrição candidatos colocados  
De 29 a 30 setembro de 2020 
 

De 30 de outubro a 06 de 
novembro de 2020 
 

 
 

REGIME DE MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO 

 

AÇÃO PRAZOS 

Fixação das vagas pelas instituições de ensino superior, respetiva divulgação 
nestas e comunicação à DGES 

A definir após publicação de despacho 
do SEES de acordo com o artigo 25º, do 
Decreto-Lei nº 113/2014, de 16.07 

Apresentação das candidaturas nas UOE do IPC De 08 de abril a 26 de agosto de 2020 

Disponibilização das listas seriadas provisórias com o resultado das candidaturas 
e das propostas de indeferimento, devidamente fundamentadas 

 08 de setembro de 2020 

Apresentação das reclamações aos resultados das candidaturas 
Até 18 de setembro de 2020 
 

Disponibilização das listas seriadas definitivas aos Serviços da Presidência, 
para homologação. 

22 de setembro de 2020 
 

Disponibilização das listas definitivas homologadas pelo SP para as UOE. 
25 de setembro de 2020 
 

Matrícula e inscrição candidatos colocados  
De 28 a 30 setembro de 2020 
 

 



 
REGIME DE REINGRESSO  

 

AÇÃO 
PRAZOS 

1ª FASE 2ª FASE 

Apresentação das candidaturas nas 
UOE do IPC 

De 01 de maio a 17 de julho de 2020 
 

De 01 de maio a 30 de junho de 2020 (a) 

 

De 18 a de julho a 30 outubro de 2020 

Disponibilização das listas seriadas 
provisórias com o resultado das 
candidaturas e das propostas de 
indeferimento, devidamente 
fundamentadas 

29 de julho de 2020 
 

3 de julho de 2020 (a) 
06 de novembro de 2020 

Apresentação das reclamações aos 
resultados das candidaturas 

Até 12 de agosto de 2020 
 

Até 17 de julho de 2020 (a) 

 

Até 20 de novembro de 2020 

Disponibilização das listas seriadas 
definitivas, aos Serviços da 
Presidência para homologação. 

Até 21 de agosto de 2020 
 

Até 22 de julho de 2020 (a) 

 

Até 24 de novembro de 2020 

Disponibilização das listas 
definitivas homologadas pelo SP 
para as UOE. 

25 de setembro de 2020 
 

Até 31 de julho de 2020 (a) 

 

27 de novembro de 2020 

Matrícula e inscrição candidatos 
colocados  

De 14 a 19 de setembro de 2020 (a) De 30 de novembro  a 04 de dezembro de 2020 

 
 
 

 

Nota:(a) Calendário a aplicar apenas na Escola Superior de Educação de Coimbra (aprovado em reunião Conselho de 

Gestão de 05.03.2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Candidaturas em: https://inforestudante.ipc.pt 

 


