
COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE MESTRADO EM 

CONTROLO DE GESTÃO 

ATA N.° 14/2017 

Ano letivo 2017/2018 

Apreciação das candidaturas - Contingente Internacional (S^ fase) 

No dia dezoito do mês de setembro de 2017, pelas nove horas e tr inta minutos, 

na sala D.S.02.15 da Escola Superior de Tecnolog ia e Gestão (ESTG) do Instituto 

Pol i técnico de Leiria (IPLeiria), reuniu, em sessão reservada aos docentes, a comissão 

cient í f ico-pedagógica para apreciação das candidaturas do mestrado em Contro lo de 

Gestão (cont ingente internacional). — 

-Est iveram presentes desde o início da reunião os seguintes membros : José 

Luís Pereira Mart ins, Professor Adjunto, Coordenador de curso, que presidiu, Inês 

Margar ida Cad ima Lisboa, Professora Adjunta, Membro des ignado pelo Coordenador 

de curso e Teresa Cristina Pereira Eugénio, Professora Adjunta, Membro des ignado 

pelo Conse lho Pedagógico. - — — - — 

-Ver i f icada a existência de quórum, o coordenador de curso deu início à ordem 

de t rabalhos. 

A reunião dest inou-se à admissão no ciclo de estudos dos candidatos que se 

apresentaram a concurso no ano letivo 2017-2018 - cont ingente internacional (terceira 

fase de candidaturas) . 

Foram remet idas à coordenação de curso 5 candidatura. — 

A comissão c ient í f ico-pedagógica procedeu à sua anál ise, tendo del iberado: — 

—- Admissão definit iva dos candidatos indicados no anexo I, por cumpr i rem as 

condições de acesso e ingresso, e sua colocação, não tendo procedido à ser iação, por 

desnecessár ia , re levando-se serem em número inferior ao número de vagas 

f ixado. — —-

—- Admissão condic ionada à entrega do comprovat ivo de conclusão de l icenciatura 

e ao reconhecimento pelo conselho técnico-cientí f ico da escola super ior de tecnologia 

e gestão dos candidatos indicados no anexo I. •• — -

- - A del iberação ac ima foi tomada por unanimidade. —- - —-

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

presente ata, que, depois de aprovada em minuta, por unanimidade, vai ser ass inada 

pelo coordenador de curso e pelo secretár io. — — -

O coordenador decurso, 

(José Luís F&e\ra Martins) (Inês Margarida Cadima Lisboa) 

crexario, 



o IPL ANEXO I À ATA N.° 14/2017 DA COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA DO 
MESTRADO EM C O N T R O L O DE GESTÃO 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

N.e DE 
ORDEM 

NOME OBSERVAÇÕES 

1 Camila Timm Neves 
2 Henrique Bohnenberger 
4 Tanise Pereira 
5 Vinícius Renan da Fonte 

CANDIDATOS ADMITIDOS CONDICIONALMENTE AO RECONHECIMENTO PELO CONSELHO TÉCNICO-

CIENTÍFICO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO '*': 

N.e DE 
ORDEM 

NOME OBSERVAÇÕES 

1 Tamires Tondin 

<•' - Estas candidaturas são consideradas para efeitos de admissão e seriação na data em que se verificar 

a comprovação da condição. 


