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Tens o sonho de 
estudar na Europa?

Portugal foi considerado pelo segundo

ano consecutivo o melhor destino

turístico europeu

Clima de Segurança

Custo de Vida Acessível

Hospitalidade do Povo Português 

Oportunidades de Turismo e Lazer
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A cidade de Coimbra situa-se 
no Centro Litoral de Portugal 

É considerada a Cidade do 
Conhecimento

Com ligação à Serra e ao Mar

A cidade de Coimbra
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É uma cidade tranquila e segura

Com uma reduzida dimensão  o que 
permite uma fácil mobilidade

Com um forte património histórico, 
arquitetónico, cultural e natural

Com uma boa rede de transportes e uma 
excelente oferta ao nível de unidades de 
saúde 

É uma cidade de tradições, com um espirito 
muito próprio marcado pela vida académica

A cidade de Coimbra
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O politécnico de Coimbra 

• Estudantes11.000

• Docentes670

• Não-
docentes

375

•Cursos Técnicos 
Superiores 
Profissionais (CTeSP)

25

•Graduações 
(Licenciaturas)59

•Pós-Graduações 
(Mestrados)55

6 • Unidades de Ensino

5



Tens à escolha as seguintes áreas:

Artes, design e estudos Musicais

Ciências agrárias, floresta e ambiente

Ciências da educação e comunicação

Ciências da Saúde

Ciências empresariais 

Engenharias

Turismo, gastronomia e desporto
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Ao escolheres o Politécnico de Coimbra terás:

Cursos 
lecionados em 

Português

Possibilidade 
de Mobilidade 
internacional 

para estudos e 
estágios

Cursos 
acreditados 
pela A3ES 

Formação 
Prática

Proximidade à 
serra e ao mar

Centralidade
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Requisitos que precisas reunir:

Ter nacionalidade Brasileira

Não seres familiar de nacionais de um Estado Membro 
da União Europeia

Não seres detentor do estatuto de igualdade e deveres 
a 1 de janeiro do ano em que pretendes ingressar
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Requisitos que precisas reunir:

Ter realizado o ENEM, no ano de 
candidatura ou nos três anos civis anteriores

Apresentar uma nota superior a 500
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Se não tiveres o ENEM

Apresentar um documento com a discriminação dos 
conteúdos programáticos da(s) disciplina(s) 
equivalentes às provas de ingresso

Realizar os exames do Politécnico de 
Coimbra

Não te esqueças, os exames são SEMPRE 
realizados em Portugal
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O Politécnico de Coimbra oferece

• Alojamento
Desde 

150€/mês

• Refeição na cantina2,65€

• Anuidades 
De 1.500€ a 

3.000€

• Em todas as escolas cafetaria, cantina e Biblioteca
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Processo de Candidatura 
Submeter a 
candidatura

Análise da 
candidatura

pelos serviços

Contacto com o 
candidato para 
complementar 

candidatura

Divulgação dos 
resultados

Notificado para 
efetivar a matricula

Escolha da 
modalidade de 

pagamento

Pagamento da 
primeira 

mensalidade

Emissão da carta de 
aceitação 

Pagamento da 
anuidade 

remanescente

Fazer Prova de Vida 

Inicio das aulas

Terás sempre ajuda de um

técnico para te auxiliar no

processo

Contacta-nos através de:

estudaremcoimbra@ipc.pt
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As condições estão reunidas!

Só falta a sua vinda! 13
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