
COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 
DO CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ATA N.° 5/2017 

Admissão no ciclo de estudos - ano letivo 2017/18 -V fase 
Contingente Internacional 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas onze 

lioras, no gabinete DS.02.56 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do 

Instituto Politécnico de Leiria (IPL), reuniu, em sessão reservada aos docentes, a 

comissão científico-pedagógica do curso de mestrado em Administração Pública. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Eugénio Pereira Lucas, Coordenador de Curso; João Álvaro Poças Santos, 

Professor designado pelo Coordenador de Curso e Maria Gorete Costa Marques, 

Professor designado pelo Conselho Pedagógico. . 

Verificada a existência de quórum, o coordenador de curso deu início à ordem 

de trabalhos, que contempla o seguinte ponto: 

Ponto único: Apreciação de candidaturas à V fase - contingente 
internacional, do curso de "Mestrado em Administração Pública" - ano letivo 
2017/2018. 

Foram remetidas à coordenação de curso quatro candidaturas. 

A comissão científico-pedagógica procedeu à sua análise, tendo, por 

unanimidade, deliberado a: 

Admissão definitiva dos candidatos indicados no anexo I, por cumprirem as 

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

desnecessária, relevando-se serem em número inferior ao número de vagas fixado.— 

Não admissão do candidato indicado no anexo I, por não ser titular de um grau 

académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos 

do grau de licenciado em Administração Pública, Direito, Solicitadoria, Economia, 

Gestão e áreas afins pelo conselho técnico-científico da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão. 

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 pelo secretário. 



o coordenador de curso, 

i i i ^ n i o (Eii^nio Pereira Lucas) 

secretário, 

i João Álvaro Poças Santos) 



ANEXO I À ATA N.« 5/2017 DA COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA DO 
'' ^ CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

• Ana Carolina Gonçalves Vieira 

• Luís Paulo Ferreira dos Santos 

" Sarmento Abel Sande 

CANDIDATO NÃO ADMITIDO: 

• Anderson Carlos Santana 


