
COMISSÃO CIENTIFICO-PEDAGOGICA 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM MARKETING 

ATA N.° 5/2017 

Concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais 
Ano letivo 2017/2018 

Apreciação das candidaturas 

No dia vinte e sete do mês de abril de 2017, pelas nove horas, na sala D.S.02.13 

da Escola Super ior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Pol i técnico de Leiria 

(IPLeiria), reuniu, em sessão reservada aos docentes, a comissão c ient í f ico-pedagógica 

do curso de l icenciatura em Market ing. 

Est iveram presentes os seguintes membros : Ana Catar ina Cad ima Lisboa, 

coordenadora de curso, Alcina Teresa Gaspar Ferreira, Alzira Maria Ascensão Marques, 

e Cátia Claudemira Cordeiro Fernandes Crespo. 

Veri f icada a existência de quórum, a coordenadora de curso deu início à ordem 

de trabalhos. 

A reunião dest inou-se à aprec iação das candidaturas, nos te rmos do art igo 11.° 

do Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do Instituto Pol i técnico de Leiria 

- Despacho n.° 5546/2014 (DR, 2.^ série, n.° 78, de 22 de abri l), com as al terações que 

lhe foram introduzidas pelo Despacho n.° 146/2016, de 18 de maio. 

Foram remet idas à coordenação de curso uma candidatura. 

A comissão c ient í f ico-pedagógica procedeu à sua anál ise, conforme tabela de 

ver i f icação anexa em I, tendo, por unanimidade, del iberado: 

Admit i r o candidato identi f icado no anexo II, sob condições de apresentação do 

comprovat ivo de conclusão do ensino secundár io ou equivalente; de aprovação nas 

provas equivalentes às provas de ingresso por tuguesas no IPLeir ia; e de apresentação 

de dip loma ou cert i f icado comprovat ivo do nível de conhec imento da l íngua por tuguesa 

(nível B2) ou dec laração de compromisso de f requência de uma fo rmação no IPLeiria 

que permita atingir o referido nível; 

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

presente ata, que, depois de lida e aprovada, por unan imidade, vai ser ass inada pela 

coordenadora de curso e pela secretár ia. 

A coordenadora de curso. 

(Ana Catar ina Cad ima Lisboa) 

A secretár ia. 

(Cátia Claudemira Cordeiro Fernandes 
Crespo) 
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Anexo I à ata n.° 5/2017 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
•Marketing 

Nome do candidato 
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Esteban David Ocana Navarrete Equador a) b) c) n.a. 

a) A terminar o ensino secundár io ou equivalente, aguardando-se envio de 
comprovat ivo de conclusão; 

b) A aguardar comprovat ivo de aprovação nas provas de ingresso necessár ias; 
c) A aguardar apresentação de d ip loma ou cert i f icado comprovat ivo do nível de 

conhec imento da língua por tuguesa (nível B2) ou dec laração de compromisso 
de frequência de uma formação no IPLeiria que permita atingir o referido nível 



Anexo II à ata n.° 5/2017 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
Marketing 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

Nome do candidato Condição 

Esteban David Ocana Navarrete 

a) A terminar o ensino secundário ou equivalente, 
aguardando-se envio de comprovativo de conclusão; 

b) A aguardar comprovativo de aprovação nas provas de 
ingresso necessárias; 

c) A aguardar apresentação de diploma ou certificado 
comprovativo do nível de conhecimento da língua 
portuguesa (nível B2) ou declaração de compromisso 
de frequência de uma formação no IPLeiria que 
permita atingir o referido nível. 


