
COMISSÃO CIENTIFICO-PEDAGOGICA 

DO MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

ATAN.° 2017/09 

No dia dezoito do mês de setembro de 2017, pelas onze horas, no gabinete GO-

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

(IPLeiria), reuniu, em sessão reservada, a comissão cient í f ico-pedagógica do curso de 

Mestrado em Engenhar ia Mecânica - Produção Industrial. 

Est iveram presentes os seguintes membros : Joel Oliveira Correia Vasco, que 

presidiu, Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves e Mário Antón io S imões 

Correia. 

A reunião dest inou-se à admissão no ciclo de estudos, dos candidatos que se 

apresentaram a concurso na 3^ fase, no ano letivo 2017-2018 - cont igente nacional . — 

Foram remet idas à coordenação de curso 11 candidaturas. 

A comissão c ient í f ico-pedagógica do curso procedeu à sua anál ise, tendo 

del iberado a: 

Exclusão das candidaturas ident i f icadas no anexo à presente, que dela faz parte 

integrante, com a fundamentação aí indicada. 

Admissão definit iva dos candidatos indicados no anexo por cumpr i rem as 

condições de acesso e ingresso, a cuja ser iação igualmente procedeu, de acordo com 

os critérios de seleção e ser iação aprovados, e sequentemente , em função do número 

de vagas, del iberado a sua co locação ou não co locação (anexo I). 

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

presente ata, que, depois de aprovada em minuta, por unanimidade, vai ser assinada 

pelo coordenador de curso. 

Coordenador de Curso, Secretár io, 

^ ^ - ^ X ^ o ^ X Oliveira Correia Vasco) (Maria Leopold ina Mendes Ribeiro 

de Sousa Alves) 



o IPL ANEXO À ATA N.° 2017/09 DA COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA DO 
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA • PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

- Colocados: 

Francisco Ra imundo Cout inho 
Pedro Gabriel Lopes Ferraz Furriel 
Ricardo Narciso Lopes 
João Pedro de Sousa Silva 
Diogo Manuel Santos Correia 
Gonça lo A lexandre S imões Neves 
Cristofe José Oliveira Brites 

CANDIDATOS ADMITIDOS CONDICIONALMENTE *: 

André Marques Ferreira 

Samuel Gomes Santos Faria 

T iago Alexandre Soares dos Santos 

* A admissão está condic ionada à entrega do cert i f icado de habi l i tações do curso do 1° 

ciclo. 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS : 

• -- Joana Patrícia Rosa de Sousa - o candidato não cumpre as condições de acesso 

ao curso, nomeadamente , a alínea a) - Ti tulares de grau de l icenciado ou 

equivalente legal, nas áreas de Engenhar ia Mecânica, Engenhar ia e Gestão 

Industrial ou áreas afins. 


