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Ano letivo 2022/2023 
 

Candidatura a atividade do Programa Politécnico + Cultural  
Atividade: Música 

“O Fado no Horizonte do JAZZ”, por Big Band Rags da Tuna Académica da Universidade de 

Coimbra 

 

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 gratuito aos 

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 seguinte atividade: 

 

1. Atividade cultural 

• Espetáculo de música “O Fado no Horizonte do JAZZ”, por Big Band Rags da Tuna 

Académica da Universidade de Coimbra. 

• TAGV – Teatro Académico Gil Vicente – Praça República, 3000-343 Coimbra. 

• Dia 14 de março de 2023 às 21h30. 

 

2. Descrição sucinta do “O Fado no Horizonte do JAZZ” 

“Interpretado pela Big Band Rags da Tuna Académica da Universidade de Coimbra, este 
concerto explora os horizontes do Fado e da Canção de Coimbra, trazendo-os para um 
registo jazzístico inovador. O espetáculo conta com a participação de convidados ligados 
à Canção de Coimbra, com o contributo no diálogo entre dois géneros musicais tão 
distintos, provando que, apesar das suas diferentes identidades, conseguem ser versáteis 
quer nos arranjos, quer na sonoridade e interpretação de cada tema.” 

 

3. Acesso e condições de participação: 

• Gratuito – atividade de participação gratuita, mas de candidatura obrigatória; 

 

4. Destinatários e Vagas 

• Estudantes matriculados num ciclo de estudos do IPC. 

• Número de vagas: Vinte (20) estudantes. 

 

5. Prazo de candidatura: 

• 08 de março de 2023. 
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6. 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/255872?lang=pt 

 
 
7. 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: 

• Priorizar os candidatos que não tenham usufruído do Programa Politécnico + Cultural. 

• Em caso de empate, será dada prioridade aos estudantes bolseiros da DGES e do 
Programa A2ES. 
 

8. Resultados e Reclamações da candidatura: 

Os resultados serão publicitados na página eletrónica dos SASIPC, em lista homologada pelo 

Administrador dos SAS IPC, com comunicação aos candidatos, por email. 

As reclamações deverão ser dirigidas ao Administrador dos SASIPC, pelo email sas@ipc.pt, no 

prazo de 5 dias a contar da data de divulgação das listagens. 

 

9. Desistências: 

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. 

 

10. Falta à participação: 

No caso de um estudante selecionado faltar à participação na atividade, sem justificação prévia 

e aceite pela Comissão de Gestão, fica automaticamente impedido de se candidatar a        outras 

atividades deste Programa durante o presente ano letivo e poderá ficar impedido de se 

candidatura a outros         apoios dos SASIPC: BAAS, PASI e A2ES. 

 

11. Responsáveis pela atividade:  

• Prof. João Lobato, Administrador dos Serviços de Ação Social do IPC. 

• Dr.ª Daniela Marques, Comissão do Programa Politécnico + Cultural. 

 

Notas: 

Pedidos de esclarecimentos para o 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, 1 de março de 2023 

 

O Administrador dos SASIPC, João Lobato 
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