
COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÒGICA DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 

ATA N.° 13/2017 

Concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais 

Ano letivo 2017/2018 

Apreciação das candidaturas (3" fase) 

No dia 11 do mês de setembro de 2017, pelas 10horas, no gabinete G. 1.5-9 da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria 

(IPLeiria), reuniu, em sessão reservada aos docentes, a comissão científico-pedagógica 

do curso de licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Mónica Jorge Carvalho de 

Figueiredo, coordenadora de curso, que presidiu, e Telmo Rui Carvalhinho Cunha 

Fernandes, Sérgio Manuel da Silva e Natália dos Santos Gameiro Gonçalves. 

Verificada a existência de quórum, a coordenadora de curso deu início à ordem 

de trabalhos. 

A reunião destinou-se à apreciação das candidaturas, nos termos do artigo 11.° 

do Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do Instituto Politécnico de Leiria 

Despacho n.° 7298/2016 (DR, 2.^ série, de 2 de junho), com as alterações que 

lhe foram introduzidas pelo Despacho n.° 77/2017, de 10 de março, e à sua ordenação, 

de acordo com o disposto no artigo 8.° do Regulamento. 

A coordenadora informou que foram remetidas à coordenação de curso quatro 

candidaturas nesta fase e que apenas três dos seis candidatos admitidos nas fases 

anteriores formalizaram a sua matrícula, até ao momento. A comissão científico-

pedagógica procedeu à análise das candidaturas, conforme tabela de verificação anexa 

em I, tendo, por unanimidade, deliberado: 

Admitir definitivamente o candidato Stefano Jhoel Lopez Villagomez, por reunir 

as condições de acesso e ingresso ao ciclo de estudos em referência; 

Admitir o candidato Victor Hugo Obando Padilla, sob condição de apresentação 

do comprovativo de aprovação em exame ENEM, com classificação mínima de 600 

pontos, conforme despacho n° 77/2017 de 10 de março do IP Leiria; 

Admitir a candidata Stéphanie Veríssimo Pinto, sob condição de apresentação 

do comprovativo de aprovação em exame ENEM, com classificação mínima de 600 

pontos, conforme despacho n° 77/2017 de 10 de março do IP Leiria; 

Admitir o candidato Cristian Esteban Encalada Garces, sob condição de 

apresentação do comprovativo de conclusão no ensino secundário (Tercero de 



Bachillerato) e aprovação em exame ENEM, com classificação mínima de 600 pontos, 

conforme despacho n° 77/2017 de 10 de março do IP Leiria; 

E na sequência decidido a sua colocação, não tendo procedido à seriação, por 

desnecessária, relevando-se serem em número inferior ao número de vagas existente 

nesta fase. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por finda a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, por unanimidade, vai ser assinada pelo/a 

coordenador/a de curso e pelo/a secretário. 

O/A Secretário/a, 
O/A Coordenador/a, 

Mónica Jorge Carvalho de Figueiredo Natália dos Santos Gameiro Gonçalves 



Anexo II à ata n.° 13 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

• Stéphanie Verissimo Pinto - admitido sob condição de apresentação do 
comprovativo de aprovação nas provas de acesso ao ensino superior ENES; 

• Victor Hugo Obando Padilla - admitido sob condição de apresentação do 
comprovativo de conclusão do ensino secundário e aprovação nas provas de 
acesso ao ensino superior ENES; 

• Stefano Jhoel Lopez Villagomez - admitido; 

• Cristian Esteban Encalada Garces - admitido sob condição de apresentação do 
comprovativo de conclusão no ensino secundário e aprovação nas provas de 
acesso ao ensino superior ENES; 



Anexo I à ata n.° 13 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 
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N
ac

io
na

lid
ad

e 

H
ab

ili
ta

çã
o 

ac
ad

ém
ic

a 

Q
ua

lif
ic

aç
ão

 
ac

ad
ém

ic
a 

C
on

he
ci

m
en

to
 

da
 l

ín
gu

a 

P
ré

-r
eq

ui
si

to
s 

Stéphanie Veríssimo Pinto Brasileira 
Ensino Pós-Médio 
(Técnico em 
Mecatrónica) 

3) . . . 

Victor Hugo Obando Padilla Equatoriana 
Tercero de 
Bachillerato 

3) . . . 

Stefano Jhoel Lopez Villagomez Equatoriana Tercero de 
Bachillerato 3) . . . 

Cristian Esteban Encalada 
Garces 

Equatoriana Tercero de 
Bachillerato 

3) 0 ) ... 

(1) Considerou-se que os estudantes estão em condições de reunir os requisitos definidos no 
n.°3 do despacho n° 77/2017 de 10 de março do IP Leiria, tal como está previsto no n.° 3) do 
artigo 6.° do Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do Instituto Politécnico de 
Leiria, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Despacho n.° 146/2016, de 18 de maio. 


