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Unidade curricular
(1)

Área de educação e formação
(2)

Componente 
de formação

(3)

Ano 
curricular

(4)
Duração

(5)
Horas 

de contacto
(6)

Das quais 
de aplicação

(7)

Outras horas 
de trabalho

(8)

Das quais 
correspondem 

apenas 
ao estágio

(8.1)

Horas 
de trabalho 

totais
(9) = (6) + (8)

Créditos
(10)

Modulo Aprendizagem Ativa: 
Programação Web Cliente - 
Servidor Audiovisual.

481 Ciências informáticas Técnica. . . . . . . . 1.º ano Semestral  . . . 240 240 381  621 23

Marketing Digital e Web So-
cial.

481 Ciências informáticas Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 45 36  81 3

Edição e Pós -produção de Vídeo 213 Audiovisuais e produ-
ção dos media.

Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 45 45 36  81 3

Modulo Aprendizagem Ativa: 
Desenvolvimento de um Por-
tal Web Multimédia.

481 Ciências informáticas Técnica. . . . . . . . 2.º ano Semestral  . . . 240 240 408  648 24

Estágio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Ciências informáticas Em contexto de tra-
balho.

2.º ano Semestral  . . .   810 640 810 30

Total  . . . .   990 885 2 250 640 3 240 120
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 Despacho n.º 1813/2018
Sob proposta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 

Instituto Politécnico de Leiria;
Considerando o disposto no artigo 40.º-U do Decreto-Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 
de setembro, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a 
alteração, para um aumento, do número máximo de novos alunos para 
cada admissão e número máximo de alunos inscritos em simultâneo, 
assim como a inclusão de um novo local de funcionamento, do curso 
técnico superior profissional de Intervenção Social e Comunitária da 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 
de Leiria, cujo registo definitivo de criação foi publicado no Aviso 
n.º 13916/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234 
de 30 de novembro.

Esta alteração foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior a 
18 de julho de 2017, com o número R/Cr 41.2/2014.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-
gas Pereira.

ANEXO
3 — Número de registo: R/Cr 41.2/2014.
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos: 

Localidade Instalações
Número máximo 
para cada admissão 
de novos alunos

Número máximo 
de alunos inscritos 

em simultâneo

Leiria  . . . . . . . . . Escola Superior de Edu-
cação e Ciências So-
ciais.

32 64

Torres Vedras  . . . Câmara Municipal de Tor-
res Vedras.

25 50

Total. . .  57 114
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 Despacho n.º 1814/2018
Sob proposta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria;
Considerando o disposto no artigo 40.º-U do Decreto -Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 
de setembro, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a 
alteração, para um aumento, do número máximo de novos alunos para 
cada admissão e número máximo de alunos inscritos em simultâneo, 
assim como a inclusão de um novo local de funcionamento, do curso 
técnico superior profissional de Programação de Sistemas de Informa-
ção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 
de Leiria, cujo registo definitivo de criação foi publicado no Aviso 
n.º 14870/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 248 
de 21 de dezembro.

Esta alteração foi registada na Direção -Geral do Ensino Superior a 
18 de julho de 2017, com o número R/Cr 51.1/2015.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-
gas Pereira.

ANEXO

3 — Número de registo: R/Cr 51.1/2015
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos: 

Localidade Instalações
Número máximo

para cada admissão
de novos alunos

Número máximo
de alunos

inscritos em simultâneo

Leiria  . . . . . . . . . Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão.

64 150

Torres Vedras  . . . Câmara Municipal de 
Torres Vedras.

20 45

Total . . . . . 84 195

 311114199 

 Despacho n.º 1815/2018
Sob proposta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 

Instituto Politécnico de Leiria;
Considerando o disposto no artigo 40.º-U do Decreto -Lei n.º 74/2006, 

de 24 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de 
setembro, aprovo nos termos do anexo ao presente Despacho, a altera-
ção, para um aumento, do número máximo de novos alunos para cada 
admissão e número máximo de alunos inscritos em simultâneo, assim 
como a inclusão de um novo local de funcionamento, do curso técnico 
superior profissional de Práticas Administrativas e Comunicação Em-
presarial da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto 
Politécnico de Leiria, cujo registo definitivo de criação foi publicado 
no Aviso n.º 14360/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 237 de 03 de dezembro.

Esta alteração foi registada na Direção -Geral do Ensino Superior a 
18 de julho de 2017, com o número R/Cr 12.1/2015.

2 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-
gas Pereira.

ANEXO

3 — Número de registo: R/Cr 12.1/2015.
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos: 

Localidade Instalações
Número máximo 
para cada admissão 
de novos alunos

Número máximo 
de alunos inscritos 

em simultâneo

Leiria  . . . . . . . . . Escola Superior de 
Educação e Ciências 
Sociais.

25 50

Torres Vedras  . . . Câmara Municipal de 
Torres Vedras.

20 45

Total. . . 45 95
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