
COMISSÃO CIENTIFICO-PEDAGÓGICA 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA AUTOMÓVEL 

ATA N.e 8/2017 

Concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais 

Ano letivo 2017/2018 

Apreciação das candidaturas 

No dia treze do mês de setembro de 2017, pelas dezassete horas, na Sala de reuniões 

do Edifício E 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 Engenharia Automóvel. 

Estiveram presentes os seguintes membros: o coordenador do curso, Nuno Alexandre 

Gonçalves Martinho, que presidiu, e os docentes Miguel Martins Felgueiras, Carlos Daniel 

Henriques Ferreira e João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira. 

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

trabalhos. 

A reunião destinou-se à apreciação das candidaturas da terceira fase, nos termos do 

artigo 11.2 do Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do Instituto Politécnico de 

Leiria - Despacho n.^ 7298/2016 (DR, 2.2 série, n.e 106, de 2 de junho), e à sua ordenação, de 

acordo com o disposto no artigo 8.^ do Regulamento. 

Foi remetida à coordenação do curso uma candidatura. 

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

verificação anexa em I, tendo, por unanimidade, deliberado admitir definit ivamente o candidato 

identificado no anexo I da presente ata, por reunir as 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 ser em número inferior ao número de vagas fixado. 

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 coofâ€nadar/ae curso. 

(Nuno Alexandre Gonçalves Martinho) (Jp,áoyFrancisco Romeiro da Fonseca Pereira) 

O secretario, 



Anexo I à ata n.e 8/2017 da Comissão Científico-Pedagógica 

do curso de licenciatura em Engenharia Automóvel 

CANDIDATO ADMITIDO: 

§ Cesar Andrés Osejo Becerra - Colocado 


