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DESPACHO Nº 61/19 

Candidaturas à 2.ª fase do concurso especial de acesso e ingresso do estudante 

internacional à frequência dos ciclos de estudos de licenciatura no Instituto 

Politécnico de Castelo Branco 2019/20 

 

Tendo em conta as matrículas realizadas no âmbito da 1.ª fase de candidaturas ao concurso especial de 

acesso e ingresso do estudante internacional à frequência dos ciclos de estudos de licenciatura do IPCB; 

 

Tendo em conta a taxa de ocupação dos cursos disponibilizados para a 1.ª fase de candidaturas e tendo 

ainda em conta os cursos para os quais ainda é possível aceitar candidatos;  

 

Determino que os cursos de licenciatura para os quais o IPCB se compromete a disponibilizar vagas são 

os seguintes: 

- Agronomia 

- Biotecnologia Alimentar  

- Engenharia de Proteção Civil 

- Enfermagem Veterinária 

- Design de Interiores e Equipamento 

- Design de Moda e Têxtil 

- Música – variante de Formação Musical 

- Música – variante de Instrumento 

- Música – variante de Música Eletrónica e Produção Musical 

- Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia 

- Engenharia Civil 

- Engenharia das Energias Renováveis 

- Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações 

- Engenharia Industrial 

 

Os cursos abaixo indicados têm a seguinte limitação de vagas: 

 - Enfermagem Veterinária – 4 vagas 

- Design de Interiores e Equipamento – 6 vagas 

- Design de Moda e Têxtil – 3 vagas 
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- Música – variante de Formação Musical – 4 vagas 

- Música – variante de Instrumento – 2 vagas 

- Música – variante de Música Eletrónica e Produção Musical – 3 vagas 

- Licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia – 1 vaga 

 

De acordo com o definido no despacho n.º 30/19, de 29/03, os prazos relativos à 2.ª fase de candidaturas 

são os seguintes: 

Apresentação de Candidaturas de 03 de junho a 05 de julho de 2019 

Afixação dos editais de colocação 12 de julho de 2019 

Reclamação sobre as colocações até 15 de julho de 2019 

Decisão sobre as reclamações até 17 de julho de 2019 

Matrícula e inscrição de 18 a 24 de julho de 2019 

 

Para a 2.º fase de candidaturas aplicam-se as regras definidas através do despacho n.º 75/18, de 23/11 e 

do despacho n.º 14/19, de 30/01. 

 

Divulgue-se aos Diretores das Escolas, aos Serviços Académicos, ao Gabinete de Relações Internacionais 

e aos Gabinetes de Apoio ao Estudante. 

 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, 31 de maio de 2019 

 

O PRESIDENTE 

António Augusto Cabral Marques Fernandes 

(Prof. Adjunto) 
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