
COMISSÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM GESTÃO 

ATA 

Concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais 

Anoletivo 2017/2018 

Apreciação das candidaturas 

No dia onze do mês de setembro de 2017, pelas catorze horas, na sala 

D.S.02.14 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 Gestão. 

Estiveram presentes desde o início da reunião os seguintes membros: Maria 

João da Silva Jorge, Professora Adjunta e coordenadora de curso, Célia Patrício Valente 

de Oliveira, membro professor designado pelo coordenador de curso e Ana Sofia 

Patrício Pinto Lopes, membro professor designado pelo Conselho Pedagógico. 

Esteve ausente o seguinte membro, tendo o coordenador do curso justificado 

a sua falta: Pedro Manuel Rodrigues Carreira, membro professor designado pelo 

coordenador de curso. 

Verificada a existência de quórum, a coordenadora de curso deu início à ordem 

de trabalhos. 

A reunião destinou-se á 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 á coordenação de curso cinco candidaturas. 

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

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

Admitir definitivamente os candidatos identificados no anexo II à presente ata, 

por reunirem as condições de acesso e ingresso ao ciclo de estudos em referência; - -

E na sequência decidido a sua colocação, não tendo procedido à sehação, por 

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

Admitir os candidatos identificados no mencionado anexo II, sob as condições 

apresentadas no refendo anexo; 

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 pela 

coordenadora de curso e pelo secretário. 

O coordenador de curso, O secretário, 

M^c^roiL J ^ A Í J^(\Ge C^Lc^ cQlw/^ 
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(Maria João da Silva Jorge) (Célia Patrício Valente de Oliveira) 



Anexo I à ata da Comissão Científico-Pedagógíca do curso de licenciatura em Gestão 

Nome do candidato 
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Alisson Madelein Tapia Puente Equador n.a. 

Felipe Bossle Mengue Brasil n.a. 

Micael Vicente Almeida Cabo-Verde a) n.a. 

Naomy Camila Ruiz Calderon Equador a) n.a. 

Verónica Nicole Simba Valverde Equador n.a. 

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



Anexo II à ata da Comissão Científico-Pedagógica do curso de licenciatura em Gestão 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

Nome do candidato Condição 

Alisson Madelein Tapia Puente 

Felipe Bossle Mengue 

Micael Vicente Almeida a) A aguardar comprovativo de aprovação nas provas de ingresso 
necessárias; 

Naomy Camila Ruiz Calderon a) A aguardar comprovativo de aprovação nas provas de ingresso 
necessárias; 

Verónica Nicole Simba Valverde 


