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Ano letivo 2021/2022 

 
Candidatura a atividade do Programa Politécnico + Cultural 

 
Atividade: Dança “Infiniment – European Danse Company (BE)” 

 
Preâmbulo 

 
O Programa de Acesso à Cultura e Integração Social, adiante designado por Politécnico + Cultural, 
constitui-se numa medida de apoio social, promovida através dos Serviços de Ação Social do Instituto 
Politécnico de Coimbra (SASIPC), destinada a promover o acesso dos estudantes do IPC a atividades e 
programas culturais de distinta natureza. 
 
De acordo com o regulamento do Politécnico + Cultural, torna-se público o presente Edital para 
candidatura à atividade de dança “Infiniment – European Danse Company (BE)” nos seguintes 
termos: 
 
1. Objeto da Candidatura:  

 - Participação na atividade cultural de dança “Infiniment – European Danse Company (BE)”.  
 

2. Descrição sucinta da atividade: “Infiniment – European Danse Company (BE)”: 
 

- A Europa Danse Company é uma companhia de ballet juvenil que prepara bailarinos para a 
sua primeira experiência profissional, elevando a geração mais jovem da dança europeia e 
oferecendo espetáculos com uma enorme diversidade cultural, no coração da capital belga e 
europeia, Bruxelas. 
 
- Em ‘Infiniment’, redescobriram as origens da dança clássica e neoclássica, com coreógrafos 
e dançarinos da nova geração bem ancorados no século XXI, combinando a surpresa e 
comoção do público à performance dos talentos emergentes. 
 
- ‘Maiden and Death’, com música de Shubert, ‘Lust For Life’ com música de Ezio Booso e 
Tom Waits, ‘The Swann Waltz’ com música de Tchaikovsky e uma adaptação própria de 
Beethoven. 

 
- Diretor Artístico: Laurent Drousie  

 
3. Destinatários e Vagas 

- Estudantes matriculados num ciclo de estudos do IPC. 
- Número de vagas: Vinte e Cinco (25) estudantes.  
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4. Acesso e condições de participação: 
 - Gratuito – atividade de participação gratuita, mas de candidatura obrigatória; 

- No caso de um estudante selecionado faltar à participação na atividade, sem justificação 
aceite pela Comissão de Gestão, fica automaticamente impedido de se candidatar a outras 
atividades deste Programa durante o presente ano letivo, e eventualmente, por decisão da 
mesma Comissão de gestão, poderá ficar impedido de beneficiar de outros apoios dos SASIPC: 
A2ES, BAAS e PASI. 
- Em caso de desistência, os candidatos deverão informar os SASIPC, pelo email sas@ipc.pt, 
até  2 dias antes da data de realização da atividade. 

 
5. Data da atividade: 

- 6ª feira, dia 29 de abril de 2022, às 21h30 
 
6. Local e horário da atividade: 

21h00 – Grande Auditório do Convento de São Francisco,  
Av. da Guarda Inglesa 1a, 3040-193 Coimbra.  
   

7. Responsável pela atividade: 
- Drª Marta Gabriel, Comissão do Programa Politécnico + Cultura. 
- António Pedro Marques, Apoio à gestão do Programa Politécnico + Cultural.  

 
8. Critério e seriação de candidatos:  

- Nos termos do ponto 5 do artigo 6º do Regulamento, os candidatos serão seriados de acordo 
com os seguintes critérios: 

a) Priorizar os candidatos que não tenham usufruído do Programa Politécnico + Cultural. 
b) Em caso de empate, será dada prioridade aos estudantes bolseiros da DGES e dos 

Programas A2ES, BAAS e PASI. 
- Nos termos da alínea g) do ponto 1 do artigo 6º do Regulamento, o júri é composto pelos 
seguintes elementos membros:  

a) Prof. João Lobato, Administrador SASIPC. 
b) Dr.ª Marta Correia, Assistente Social dos SAS IPC. 
c) Dr.ª Cristina Faria, Diretora Cultural do Centro Cultural Penedo da Saudade. 
d) Dr.ª Marta Gabriel, Coordenadora da Unidade de Alojamento e Hotelaria;  
e) Estudante António Pedro Marques, Apoio à gestão do Programa Politécnico + 

Cultural. 
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9. Prazo de candidatura:  

- De 7 a 26 de abril de 2022 
 
10. Submissão de candidatura: 

- A submissão da candidatura é efetuada mediante preenchimento de formulário eletrónico 
disponível na página eletrónica dos SASIPC em: https://forms.ipc.pt/index.php/863569?lang=pt.  
 

11. Resultados e Reclamações da candidatura: 
- Os resultados serão publicitados na página eletrónica dos SASIPC, com comunicação aos 
candidatos, por email. 
- Em caso de desistência, os candidatos deverão informar, pelo email sas@ipc.pt, no prazo de 
2 dias a contar da data de divulgação das listagens enunciadas no número anterior. 
- Em caso de esclarecimentos, os candidatos deverão se informar, pelo email 
politecnicocultural@ipc.pt. 
- Os candidatos deverão consultar o Regulamento n.º 12/2021, do Programa de Acesso à 
Cultura e Integração Social, disponível na página eletrónica dos SASIPC. 
https://www.ipc.pt/ipc/wp-content/uploads/2021/04/Regulamento-Politecnico-Cultura.pdf 
 

 
Coimbra, 13 de abril de 2022 

 
O Administrador dos SASIPC 

(João Lobato) 
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