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Reunião da Comissão de Avaliação de Candidaturas ao Estatuto do Estudante Internacional 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 

Ata n.º 6/2020 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte pelas nove horas e trinta minutos, reuniu 

por videoconferência, a Comissão de Avaliação de Candidaturas ao Estatuto de Estudante 

Internacional no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) para o ano letivo 2020/21, 

nomeada pelo Presidente do IPCB através do Despacho n.º 5/2020 de 10 janeiro, tendo estado 

presentes os seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------------  

• Prof. Coordenador João Pedro Martins da Luz (Coordenador Institucional do Gabinete 

de Relações Internacionais), que preside a Comissão, ------------------------------------------  

• Prof. Adjunto Paulo Fernando dos Santos Caldinho Gomes – ESACB, -----------------------  

• Prof. Adjunto Nuno do Carmo Antunes Cordeiro – ESALD, ------------------------------------  

• Prof. Adjunto Ricardo Jorge Nunes da Silva – ESART, -------------------------------------------  

• Prof. Adjunto Pedro Alexandre Duarte Mendes – ESE, -----------------------------------------  

• Prof.ª Adjunta Sandra Sofia Azinheira Morais Lourenço Manso – ESGIN, ------------------  

• Prof. Coordenador Eurico Ribeiro Lopes – EST. ---------------------------------------------------  

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos a análise das reclamações à lista 

provisória de colocação da primeira fase do concurso especial para o estudante internacional 

do IPCB e não tendo havido reclamações foi elaborada a lista de seriação definitiva dos 

candidatos por curso, que para todos os efeitos faz parte integrante da presente ata (anexo 

I). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que foi aprovada pelos elementos da Comissão e assinada pelo Presidente da Comissão. 

 
 
 

___________________________ 
Professor Coordenador João Pedro Martins da Luz 
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Anexo I 
Lista de classificação e seriação dos candidatos ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso 

do Estudante Internacional para o ano letivo de 2020/21 
para os cursos de licenciatura do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

1.ª fase 
 

 
 
 

Outros Países 

Curso 
N.º 

candidatura 
Nome Classificação Posição Resultado Observações 

Outros Países– Excluídos 

Curso 
N.º 

candidatura 
Nome Observações 

Música – Variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental 1966 Raquel Rodrigues da Conceição de Rodrigues Vicente g) 

Gestão 164 Álvaro Emerson Silva Moreira g) 

Solicitadoria 695 Emile Mendy b) e c) 

Observações: 

a. Cópia do documento de identificação civil ou do passaporte (documento em falta); 

b. Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário ou de habilitação legal equivalente, emitido pelas autoridades competentes (documento em falta); 

c. Cópia dos documentos comprovativos das classificações obtidas nos exames de acesso ao ensino superior, nomeadamente ENEM válido para os estudantes brasileiros 
(documento em falta); 

d. Diploma ou certificado comprovativo do nível de conhecimento da língua em que é ministrado o curso (documento em falta); 

e. Deverá ser entregue até à data da matrícula a declaração sob compromisso de honra (alínea f) do n.º 2 do art.º 9.º do Regulamento do Estatuto do Estudante Internacional do 
IPCB); 

f. Não possui disciplinas nas áreas correspondentes às provas de ingresso; 

g. Possui nacionalidade europeia; 

h. Deverá ser entregue até à data da matrícula a declaração, sobre compromisso, de frequentar um curso de língua portuguesa, conforme o estipulado no n.o 2 do art.o 6.o do 

regulamento n.º 256/2018, de 7 de maio; 

i. Não colocado por não ter concluído o ensino secundário no ano civil a que se candidata ou nos dois anos civis anteriores ao da candidatura, como estipulado nos n.os 3 e 5 do 
Despacho 114/2019 do Presidente do IPCB, de 17 de dezembro; 

j. Candidatura não formalizada por falta de pagamento da taxa de candidatura; 

k. Curso com as vagas preenchidas; 

l. Colocado condicionalmente à obtenção dos requisitos específicos. 


