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Calendário de Inscrições e Matrículas - Ano Letivo 2020/21 

Renovação de Inscrições 
 

Matrículas do 1º ano, 1ª vez 

A renovação de inscrição só pode ser realizada através dos 
académicos on-line: 

 Verificar se não tem dividas de propinas e/ou 
emolumentos. 

 Os alunos só devem renovar a inscrição 
se não estiverem inscritos em exames na época especial 
de setembro e depois de publicadas todas as avaliações 
2019-20. 

As inscrições estão disponíveis nos académicos on-line no 
seguinte calendário: 

 
As Matriculas/inscrições são preferencialmente, online, na 
plataforma de gestão académica - académicos on-line, no 
calendário abaixo de acordo com o tipo de ingresso. Ver 
instruções. 

Documentação necessária em formato pdf ou jpeg, para colocar 
obrigatoriamente no processo online antes da matricula, sem 
estes documentos não conseguirá realizar a matricula. 

 Documento de identificação,  
 uma fotografia,  
 Comprovativo do Pré-requisito para os cursos 

(Enfermagem, Higiene Oral, DC, DAM, Equinicultura) 
 Boletim vacinas de com vacina antitetânica válida 

 

Escola Datas Renovações de Inscrição 

ESECS 
ESS: 
Enfermagem (3º, 4º) – 3 e 4 de setembro  
Enfermagem (rep.1º, 2º) – 7 e 8 de outubro 
Higiene Oral (rep.1º, 2º e 3º) 7 e 8 de outubro 

 
Restantes Cursos (ESS, ESECS, ESAE, ESTG) 

 07 a 11 de setembro 

 21 a 25 de setembro 
 

ESTG 

ESS 

ESAE 

Os alunos que não renovem a inscrição no período acima 
indicado, renovaram a inscrição a partir de 9 de novembro, 
ficando sujeitos ao definido para as inscrições fora de prazo. 

 

Observações: 
Os alunos antes de renovar a inscrição, devem tomar 
conhecimento das regras de transição de ano (regras de 
transição de ano), Regulamentos de matriculas/Inscrição, de 
Pagamento de Propinas e Despacho de Propinas. 

Pela matricula/ Inscrição são devidas propinas conforme 

Despacho de Propinas. 

 

O calendário poderá estar sujeito a alterações. 

Email de contacto: servicos.academicos@ipportalegre.pt 
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Concurso Nacional de Acesso   

     1ª Fase De 28.09 (tarde) a 02.10 

     2ª Fase De 15.10 a 19.10 

     3 ª Fase De 30.10 a 03.11 

Concurso Especial - Diplomados 
Vias Profissionalizantes 

  

     1ª Fase De 01.10 a 06.10 
Candidatos admitidos/não colocados da 1ª 
Fase que obtiveram colocação em virtude 
dos candidatos admitidos/colocados não 
terem concretizado a respetiva matrícula e 
inscrição 

De 08.10 a 12.10 

     2ª Fase De 27.10 a 31.10 
Candidatos admitidos/não colocados da 2ª 
Fase que obtiveram colocação em virtude 
dos candidatos admitidos/colocados não 
terem concretizado a respetiva matrícula e 
inscrição 

De 31.10 a 06.11 
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Concursos Especiais/Regimes: 

De 23.09 a 25.09  

Maiores de 23 anos (1ª fase) 

Titulares de CET  

Titulares de CTeSP 

Titulares Curso Superior 

Mudança de Par/Instituição/Curso 
De 23.09 a 25.09 

Reingresso 

Concurso Especial   

Maiores de 23 anos (2ª fase) 23.10.2020 

CTeSP   

    1ª Fase                                                                                                De 21.09 a 22.09 

    2ª Fase                                                                                                       De 13.10 a 14.10 

Mestrados  1ª Fase e 2ª Fase                                                   De 09.09 a 11.09 

Mestrados  3ª Fase De 08.10 a 09.10 

Estudante Internacional De 14.09 a 18.09 

Aproveitamento de vagas  De 23.10 a 30.10 
 

Os Serviços Académicos, 28 de agosto 2020 

https://www.ipportalegre.pt/pt/ipp/servicos/servicos-academicos/informacoes-gerais/matriculas-inscricoes/
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp?pr=a
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp?pr=a
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp?pr=f
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp?pr=f
https://www.dges.gov.pt/guias/preq_grupo.asp?pr=q
https://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/1f/9b/1f9beeb6-5dbc-426b-a4ae-757f3a782dc1/regras_transicao_2020-21.pdf
https://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/1f/9b/1f9beeb6-5dbc-426b-a4ae-757f3a782dc1/regras_transicao_2020-21.pdf
https://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/39/be/39be6167-c026-4e33-b4c3-4ebc1a12525c/regulamento_de_matriculas_e_inscricoes_a_partir_2019-20-depacho_8699-2019.pdf
https://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/0a/3b/0a3bbe6d-3d1d-4ee1-bf61-b602c68ff27a/ippsa2_regulamento_propinas_rev0.pdf
https://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/a0/de/a0def1a3-5eb1-48b3-9c5f-1d43b348b6e5/despachopres19-2020.pdf
hhttps://www.ipportalegre.pt/media/filer_public/a0/de/a0def1a3-5eb1-48b3-9c5f-1d43b348b6e5/despachopres19-2020.pdf

