
COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM J O G O S DIGITAIS E MULTIMÉDIA 

ATA N.° 6 

Ano letivo 2016/2017 

Admissão no ciclo de estudos - Concurso Especial - Estudante Internacional 

No dia 18 do mês de julho de 2017, pelas 10 horas, no gabinete GO.5-11 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 Jogos Digitais e Multimédia. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Nuno Miguel Costa Santos Fonseca, coordenador de curso, que presidiu, e 

Luís Filipe Fernandes Silva Marcelino, docente membro da comissão científica, que 

secretariou e Gustavo Miguel Jorge dos Reis, docente membro da comissão 

pedagógica. 

A ordem de trabalhos contemplava os seguintes pontos: 

Ponto 1 - Verificação do cumprimento da condição a que se sujeitou a 

admissão dos candidatos Guilherme Gutschow, Leonardo Fernandes de Souza e 

Gabriel Amorim da Silva, e sua colocação. 

Ponto 2 - 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, n.° 106, de 2 de junho), e à sua 

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

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

de trabalhos. 

Ponto 1 - Verificação do cumprimento da condição a que se sujeitou a 

admissão dos candidatos Guilherme Gutschow, Leonardo Fernandes de Souza e 

Gabriel Amorim da Silva, e sua colocação. 

Fase aos documentos apresentados, e constatando-se o cumprimento da 

condição, a comissão deliberou, por unanimidade admitir definitivamente os 

candidatos Guilherme Gutschow, Leonardo Fernandes de Souza e Gabriel Amorim da 

Silva e proceder à sua colocação. 

Ponto 2 - 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, n.° 106, de 2 de junho), e à sua 

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

Foram remetidas à coordenação de curso 3 candidaturas. 



A comissão científico-pedagógica procedeu à sua análise, conforme tabela de 

verificação anexa em I, tendo, por unanimidade, deliberado: 

Admitir os candidatos identificados no referido anexo II e na sequência 

proceder à seriação e admitir 2 dos candidatos. -

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 de curso e pelo secretário. -

O Coordenador, 

Nuno Miguel Costa Santos Fonseca 

O Secretário, 

ipe Fernandes Silva Marcelino 



Anexo I à ata n.° 6 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
Jogos Digitais e IVIultimédia 

Nome do candidato 
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Felipe Ropke da Silva Brasil 540 724 632 

Diego Legey Fontes Barbosa Brasil 660 658,2 659,1 

Tainah Lemos Monteiro Brasil 920 871,9 895,95 



Anexo II à ata n.° 6 da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em 
Jogos Digitais e Multimédia 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

• Tainah Lemos Monteiro; 
• Diego Legey Fontes Barbosa. 

CANDIDATOS CONDICIONADOS À EXISTÊNCIA DE VAGA: 

• Felipe Ropke da Silva. 


