COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA
DO C U R S O DE LICENCIATURA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A T A N . ° 3/2018
Concurso especial de a c e s s o e ingresso para estudantes internacionais
Primeira fase de candidaturas
Ano letivo 2018/2019
Apreciação das candidaturas
No dia treze de abril do ano de 2018, pelas nove horas e trinta minutos, no
gabinete DS.02.56, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão ( E S T G ) do Instituto
Politécnico de Leiria (IPLeiria), reuniu, em sessão reservada aos docentes, a comissão
científico-pedagógica do curso de licenciatura em Administração Pública.
Estiveram presentes desde o início da reunião os seguintes membros: Eugénio
Pereira Lucas, Coordenador de Curso; José Guilherme Leitão Dantas, Professor
designado pelo Coordenador de Curso e Filomena Marília Henriques Carvalho,
Professora designado pelo Conselho Pedagógico.
Verificada a existência de quórum, o coordenador 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 ( D R , 2.^ série, n.° 106, de 2 de junho), e à sua
ordenação, de acordo com o disposto no artigo 8.° do Regulamento.
Foi remetida à coordenação de curso uma candidatura.
A comissão científico-pedagógica procedeu à sua análise, conforme tabela de
verificação anexa em I, tendo, por unanimidade, deliberado:
Admitir definitivamente o candidato identificado no anexo II mencionado, por
reunir a s condições de acesso e ingresso ao ciclo de estudos em referência.
E na sequência decidido a sua colocação, não tendo procedido à seriação, por
desnecessária, relevando-se serem em número infehor ao número de vagas f i x a d o . —
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
coordenador de curso e pela secretária.

O coordenador de curso,

A secretária.

(Eiigenio Pereira Lucas)

(Filomena Marília HenrTques Carvalho)

Ana Julia França de Melo

Pré-requisitos

Conhecimento
da língua

Qualificação
académica
específica

Habilitação
académica

Nome do candidato

Nacionalidade

Anexo I à ata n.° 3/2018 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em
Administração Pública

—

Requisito de qualificação académica específica - artigo 6.° n° 3 do Regulamento do
Estatuto do Estudante Internacional do Instituto Politécnico de Leiria - Despacho n.°
7298/2016 (DR, 2.^ série, n.° 106. de 2 de junho).

Anexo II à ata n.° 3/2018 da Comissão Cientifico-Pedagógica do curso de licenciatura em
Administração Pública

CANDIDATO ADMITIDO:

§

Ana Julia França de Melo. Colocado.

