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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Estudar em Coimbra é... diferente. Coimbra é uma cidade universitária onde
quase 40.000 jovens constroem todos os dias a sua vida. Coimbra é a cidade
do conhecimento porque aqui se produz ciência que percorre o mundo. A
cidade cresceu, se desenvolveu e funciona ao redor dos seus estudantes. Eles
são o mais importante que a cidade tem, porque toda a estrutura econômica da
cidade cresceu para eles.
Em Coimbra, uma cidade pequena, com cerca de 150.000 habitantes, o
estudante encontra segurança, animação, convívio, bom ambiente e uma
população que gosta de os ter cá. Aqui os estudos, o esporte, o convívio, a vida,
se misturam garantindo uma estadia agradável que só pode criar boas pessoas
que serão bons profissionais.
No Politécnico de Coimbra estamos trabalhando para os receber bem, para
ensinar melhor e para cumprir a nossa missão de escola de excelência.
Aqui pode encontrar um curso que lhe dará um futuro que goste e uma
profissão que se adapte aos seus sonhos.
Aqui estamos trabalhando para que possa estudar, fazer teatro, praticar música
ou esporte e se tornar a pessoa que quer ser.
Aqui nos preocupamos com a sua alimentação, com a sua residência, com as
suas deslocações. Somos cada vez mais uma instituição inclusiva, voltada para
o estudante e para a sua ligação ao seu mundo, especialmente à sua família.
Estamos a melhorar os nossos laboratórios para que acompanhem a evolução
científica e tecnológica e possam garantir um ensino sempre atualizado. Ao
realizar a sua graduação no Politécnico de Coimbra, vai ter a oportunidade
de conhecer empresas, indústrias e hospitais de referência, que te ajudarão
a aprender e a saber fazer, para se integrar no mercado de trabalho. Mas vai
também ter oportunidade de conhecer outras realidades na Europa e no
Mundo, através dos nossos programas de mobilidade, que te permitem fazer
uma parte do curso noutro país.
Vem para Coimbra, para o Politécnico de Coimbra, escolhe um dos nossos
cursos, uma das nossas escolas e constrói aqui o seu futuro. Conta conosco,
porque juntos construímos o teu futuro.
Jorge Conde
Presidente do Politécnico de Coimbra
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COIMBRA

Portugal foi considerado, pelo segundo ano consecutivo, o melhor destino
turístico europeu nos World Travel Awards 2018.
A cidade de Coimbra situa-se no centro Litoral de Portugal, junto ao Rio Mondego.
Entre a serra e o mar, com um forte patrimônio histórico, arquitetônico, cultural
e natural, é uma cidade de tradições, tranquila e segura, com um espírito
muito próprio marcado pela vida acadêmica e pela dinâmica da comunidade
estudantil.
Coimbra, com as suas estruturas ligadas à cultura, às suas bibliotecas e às suas
escolas universitárias e politécnicas, é a cidade do conhecimento. Mas Coimbra
é, também, a capital da saúde pela excelência das suas unidades de saúde, a que
se juntam os seus espaços de lazer e esporte. A rede de transportes públicos e a
pequena dimensão da cidade garantem uma mobilidade e acessibilidade fácil
a qualquer espaço da cidade, bem como ao resto do país, nomeadamente aos
aeroportos e às praias.
Cinco das escolas do Politécnico estão em Coimbra. A pouco mais de meia hora
de caminho está a outra escola, na cidade de Oliveira do Hospital. Localiza-se
a nordeste da cidade de Coimbra, no sopé da Serra da Estrela. É uma cidade
rodeada por uma beleza natural ímpar. Viver em Oliveira do Hospital é sinónimo
de tranquilidade e qualidade de vida.
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O POLITÉCNICO DE COIMBRA
O Politécnico de Coimbra (IPC) localiza-se no Centro de Portugal.
Sendo uma das maiores Instituições de Ensino Superior portuguesas, o
Politécnico de Coimbra é constituído por seis unidades de ensino:
ESAC.Coimbra
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
www.esac.pt

ESEC.Coimbra
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
www.esec.pt

ESTGOH.Oliveira do Hospital
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
www.estgoh.ipc.pt

ESTeSC.Coimbra
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE
www.estescoimbra.pt

ISCAC.Coimbra
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
www.iscac.pt

ISEC.Coimbra
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA
www.isec.pt

O POLITÉCNICO DE COIMBRA EM NÚMEROS

ESTUDANTES
11 000
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Cursos Técnicos
Superiores
Profissionais (CTeSP)
25

DOCENTES
670

GRADUAÇÕES

NÃO-DOCENTES
375

PÓS-GRADUAÇÕES

(LICENCIATURAS)

59

(MESTRADOS)

55

TUNAS ACADÉMICAS

“Coimbra é uma canção, de sonho e tradição (...)
(...) E aprende-se a dizer saudade...”

BENÇÃO DAS PASTAS
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A projeção que esta instituição tem conquistado no panorama do ensino
superior se deve, não só ao elevado número de jovens que se candidatam, em
primeira opção, aos cursos ministrados nas suas escolas e institutos, como
também às ótimas taxas de empregabilidade dos seus diplomados.
O ensino de qualidade, a estreita ligação às empresas, o incentivo ao
empreendedorismo e a internacionalização são pilares centrais nas
competências adquiridas nos cursos ministrados, assegurando o sucesso das
carreiras dos diplomados pelo Politécnico de Coimbra, nas mais diversas áreas
de ensino:
▷▷ Artes, Design e Estudos Musicais;
▷▷ Ciências Agrárias;
▷▷ Ciências da Educação e Comunicação;
▷▷ Ciências da Saúde;
▷▷ Ciências Empresariais;
▷▷ Engenharias;
▷▷ Esporte;
▷▷ Gastronomia;
▷▷ Turismo.
Cultura
O Politécnico de Coimbra promove diversas iniciativas de caráter cultural que
visam a interação entre os diversos agentes académicos da Instituição.
Esporte
O Politécnico de Coimbra disponibiliza um conjunto de infraestruturas para a
prática de diversas atividades esportivas.
Residências
O Politécnico de Coimbra tem ao dispor residências com quartos duplos,
toaletes, convenientemente localizados nas duas áreas geográficas onde se
encontram a maioria das suas Escolas/ Institutos. O valor mensal a pagar é mais
vantajoso do que o de mercado.
Cantinas/Cafetarias
O Politécnico de Coimbra dispõe de cantinas com oferta diversificada, incluindo
take away, que funcionam 5 dias por semana. Existem, igualmente, cafetarias
localizadas em todas as Escolas/Institutos.
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GRADUAÇÕES
ESAC.Coimbra | ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
www.esac.pt
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Agricultura Biológica
Biodiversidade e Conservação da Natureza
Ciências Florestais e Recursos Naturais
Engenharia Agro-Pecuária
Tecnologia Alimentar
Tecnologia e Gestão Ambiental

Anuidade:
1.500,00€

▷▷ Biotecnologia
▷▷ Turismo em Espaços Rurais e Naturais
Anuidade:
2.000,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias igual ou superior a 550.
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ESEC.Coimbra | ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
www.esec.pt

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Animação Socioeducativa (Laboral e Pós-laboral)
Comunicação Organizacional (Laboral e Pós-laboral)
Comunicação Social
Gerontologia Social
Turismo (Laboral e Pós-laboral)

Anuidade:
2.000,00€
1
Gastronomia
▷
▷

Anuidade:
3.000,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Redação igual ou superior a 500 +
nota de Ciências Humanas e suas Tecnologias igual ou superior a 550.
▷▷ Arte e Design
Anuidade:
3.000,00€

▷▷ Comunicação e Design Multimédia
▷▷ Desporto e Lazer *
Anuidade:
2.000,00€

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Educação Básica
Língua Gestual Portuguesa
Estudos Musicais Aplicados **
Teatro e Educação 2

Anuidade:
1.500,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Redação igual ou superior a 500 +
nota de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias igual ou superior a 550.
1 Parceria ESAC, ESTGOH e ESTeSC
2 Concurso Local de acesso: Candidatura na ESEC + Prova de Aptidão Vocacional + Provas de Ingresso
(Portaria nº 705-D de 01.09.2000)
* Pré-requisitos grupo C - Aptidão funcional, física e desportiva (a realizar em Portugal)
** Pré-requisitos grupo G - Aptidão musical (a realizar em Portugal)
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ESTGOH.Oliveira do Hospital | ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA E GESTÃO
www.estgoh.ipc.pt
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Administração e Marketing
Contabilidade e Administração
Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território
Gestão de Bioindústrias
Gestão

Anuidade:
1.500,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Redação igual ou superior a 500 +
nota de Matemática e suas Tecnologias igual ou superior a 550.
▷▷ Engenharia informática
▷▷ Sistemas e Tecnologias da Informação
Anuidade:
1.500,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Matemática e suas Tecnologias
igual ou superior a 550.
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ESTeSC.Coimbra | ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA SAÚDE
www.estescoimbra.pt
▷▷ Audiologia+
▷▷ Saúde Ambiental+
Anuidade:
1.500,00€

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Ciências Biomédicas Laboratoriais+
Dietética e Nutrição+
Farmácia+
Fisiologia Clínica+
Imagem Médica e Radioterapia+

Anuidade:
2.000,00€

▷▷ Fisioterapia+
Anuidade:
3.000,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 +
nota de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias igual ou superior a 550.

+ Pré-requisitos grupo A - Comunicação interpessoal
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ISCAC.Coimbra | INSTITUTO SUPERIOR DE
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
www.iscac.pt
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Comércio e Relações Económicas Internacionais
Contabilidade e Auditoria
Contabilidade e Gestão Pública
Informática de Gestão
Secretariado de Direção e Administração
Solicitadoria e Administração

Anuidade:
2.000,00€

▷▷ Gestão de Empresas
▷▷ Marketing e Negócios Internacionais
Anuidade:
3.000,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Redação igual ou superior a 500 +
nota de Ciências Humanas e suas Tecnologias igual ou superior a 550.
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ISEC.Coimbra | INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA
www.isec.pt

▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Bioengenharia
Engenharia Biomédica — Bioeletrónica
Engenharia Civil
Engenharia Eletromecânica
Engenharia Eletrotécnica (Laboral e Pós-laboral)

Anuidade:
1.500,00€

▷▷ Engenharia Mecânica
Anuidade:
2.000,00€

▷▷ Engenharia e Gestão Industrial
▷▷ Engenharia Informática (Laboral e Pós-laboral)
▷▷ Engenharia Informática - Curso Europeu
Anuidade:
3.000,00€

Condição de elegibilidade pelo ENEM:
Nota global superior ou igual a 500 + nota de Matemática e suas Tecnologias
igual ou superior a 500.
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PERGUNTAS FREQUENTES
1.

Quais vantagens tenho se escolher o Politécnico de
Coimbra?
▷▷ Cursos lecionados em língua portuguesa;
▷▷ Cursos acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) e com qualidade reconhecida em todo o Mundo;
▷▷ Possibilidade de realizar intercâmbio para estudos ou estágios, de
acordo com o programa Erasmus+ ou outros.
Além disso, terá os seguintes benefícios:
▷▷ Clima de segurança que se sente em Portugal;
▷▷ Custo de vida acessível;
▷▷ Grande hospitalidade do povo português;
▷▷ Oportunidade de turismo e lazer;
▷▷ Proximidade aos outros países da Europa.

2.

Que requisitos preciso reunir para ser considerado
Estudante Internacional?
▷▷ Ser detentor da nacionalidade brasileira;
▷▷ Não ser familiar de nacionais de um Estado Membro da União Europeia,
independentemente da sua nacionalidade, sendo considerado familiar,
para o efeito:
a. Cônjuge de um cidadão da União Europeia;
b. Parceiro com quem o cidadão da União Europeia vive em união de
facto, constituída nos termos da lei, ou com quem o cidadão mantiver
uma relação permanente, devidamente certificada pela entidade
competente do Estado membro onde reside;
c. Descendente direto com menos de 21 anos de idade ou que esteja a
cargo de um cidadão de um Estado membro da União Europeia, assim
como o do cônjuge ou do parceiro definido na alínea anterior.
▷▷ Não ser beneficiário em 1 de janeiro do ano em que pretende ingressar no
ensino superior do estatuto de igualdade e deveres do tratado internacional
outorgado entre o Estado Português e o Estado de que é nacional;
▷▷ Não residir em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em
1 de janeiro do ano em que pretende ingressar
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tiver dupla nacionalidade – Luso-Brasileira – posso me
3. Se
candidatar pelo concurso especial de acesso e ingresso
para estudantes internacionais?

Não. Nestes casos, a nacionalidade que prevalece é a Portuguesa,
sendo necessário ingressar no Politécnico de Coimbra por uma das vias
disponíveis para os estudantes nacionais.

caso de ter duas ou mais nacionalidades estrangeiras
4. No
e uma delas corresponder à nacionalidade de um Estado-Membro da União Europeia, exceto Portugal, posso
candidatar-me pelo concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais?

So poderá candidatar-se a este concurso se comprovar que a sua
residência fixa é no Brasil.

Politécnico de Coimbra reconhece o ensino médio
5. Ocomo
equivalente ao ensino secundário Português?
Sim, reconhece.

Politécnico de Coimbra reconhece o ENEM para
6. Ocandidatura
aos seus cursos de graduação?
Sim, reconhece.

7.

Qual o período de validade do ENEM?
O ENEM é válido desde que tenha sido realizado no próprio ano de
candidatura, ou nos três anos civis anteriores.
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8. Qual a nota mínima do ENEM?

Para poder usar o ENEM para candidatura ao Politécnico de Coimbra
é necessário ser detentor de uma nota média do ENEM superior a 500
e ter registrado a nota fixada por este Instituto como mínima na(s)
componente(s) específica(s) do ENEM definida(s) para o curso que
pretendes frequentar.
Para informações mais específicas é fundamental que consulte o anexo
do Despacho de abertura do concurso.

sendo possível a comprovação da qualificação
9. Não
acadêmica específica através do ENEM, de que
outras formas poderei fazê-la?
▷▷

No ato da candidatura, mediante a apresentação do documento
emitido pelos serviços oficiais de educação do teu país, onde
conste a discriminação dos conteúdos programáticos das
disciplinas que realizou e nas quais obtiveste aprovação no
ensino médio, correspondentes às provas de ingresso exigidas
para o curso de graduação a que pretende se candidatar, que
posteriormente será analisado pelo júri do concurso; ou

▷▷

Realizando os exames do Politécnico de Coimbra para Estudantes
Internacionais, nos termos definidos pelo edital de abertura do
concurso.

10.

Onde são realizados os exames de ingresso referidos no
ponto anterior?
Os exames são realizados em Portugal, na Escola do Politécnico de
Coimbra a a qual se candidata.

ingressar num curso que requer a realização de
11. Quero
pré-requisitos, tenho de os fazer em Portugal?
Sim, as provas de pré-requisitos são todas realizadas em Portugal, na
Escola do Politécnico de Coimbra a qual se candidata.
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12.

Qual é a data para me candidatar ao concurso especial
de acesso e ingresso para estudantes internacionais?
O período de candidaturas começa no início de cada ano civil e é
publicado no site do Politécnico de Coimbra.

13.

Tenho que ir a Coimbra para concretizar a minha
candidatura?
Não. As candidaturas são apresentadas através do site do Politécnico de
Coimbra, nos prazos fixados para o efeito.

14.

Os originais da minha candidatura têm de ser
enviados por correio?
Não. Toda a documentação necessária é remetida unicamente em
formato digital, pela plataforma de candidatura on-line.
Em caso de colocação, terá que fazer a apresentação da documentação
original, devidamente reconhecida, no momento da sua matrícula
presencial. Contudo, poderá ter de apresentar em momento anterior,
sempre que da análise do processo resultem dúvidas para os serviços.

15.

Como sei se fui aceito?
Os editais de seriação e colocação são disponibilizados no portal do
Politécnico de Coimbra. Os colocados são formalmente notificados
por e-mail.

16.
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Quando se inicia o ano letivo em Portugal?
O ano letivo em Portugal inicia em setembro e termina em julho.

17.

Qual o custo de um curso de graduação no Politécnico
de Coimbra?
A anuidade para estudantes internacionais no Politécnico de Coimbra
poderá variar entre os 2.100€ e os 3.500€/ano, consoante o curso de
graduação frequentado.

18.

Posso fazer o pagamento parcelado da anuidade?
Sim, é possível o pagamento parcelado de acordo com o Despacho de
abertura do concurso.

19.

Que apoios sociais posso ter?
Os estudantes internacionais beneficiam, a preço de estudante, dos
serviços de alimentação nas cantinas e do usufruir das instalações
técnicas, esportivas e culturais da instituição.
Podem ainda ter acesso às residências de estudantes aos preços fixados
para alunos não bolsistas, mediante candidatura.

20.

Estando a estudar em Portugal, posso também
trabalhar?
Sim, podes trabalhar. O visto de estudante não é um visto de trabalho,
mas depois de estares a residir em Portugal com um visto de estudante
poderás requerer um visto de trabalho.

21.

O que preciso de fazer para requerer um visto e a
autorização de permanência como estudante em
Portugal?
Deve solicitar o pedido de residência para frequentar um programa
de estudos do ensino superior em Portugal junto do Consulado/
Embaixada Portuguesa mais próximo da tua área de residência. Depois,
em Portugal, poderá requisitar a Autorização de Residência junto do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
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22.

O que devo fazer quando chegar a Portugal?
▷▷ Ir à instituição onde foi colocado para finalizar o seu processo acadêmico
e conhecer os procedimentos relacionados com o funcionamento do
curso;
▷▷ Solicitar um número de identificação fiscal (NIF) junto da Autoridade
Tributária e Aduaneira;
▷▷ Fazer o registo no Serviço Nacional de Saúde da sua área de residência;
▷▷ Abrir uma conta bancária em Portugal;
▷▷ Trazer e manter válidos os seguintes documentos:
»» Comprovativo de residência;
»» Comprovativo da matrícula na Instituição de Ensino Superior;
»» Comprovativo de rendimentos durante a estadia como
Estudante Internacional.

NOTA IMPORTANTE
As informações disponibilizadas acima não dispensam a leitura do Estatuto do Estudante
Internacional [Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 62/2018, de
6 de agosto], nem dos regulamentos em vigor no Politécnico de Coimbra.
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Processo de candidatura:

Outras ligações importantes:
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
www.a3es.pt
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
www.portaldasfinancas.pt
Consulado/Embaixada Portuguesa
www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/
Direção-Geral do Ensino Superior (DGES)
http://www.dges.gov.pt/pt?plid=375
Instituto Politécnico de Coimbra - Estudante Internacional
www.ipc.pt/pt/razoes-para-escolher-o-ipc/ingresso-estudante-internacional
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
http://www.sef.pt/portal/
Para mais informações contacta-nos através do e-mail:
estudaremcoimbra@ipc.pt
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