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  ANO LETIVO 2017-2018   - 4ª fase 

 
Candidatura: CONCURSO ESPECIAL PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS 
 

 

MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado)                      - 9 VAGAS 
 

1. EDITAL RESULTADOS PROVISÓRIOS 

a. Os candidatos são ordenados alfabeticamente: 

CANDIDATO RESULTADO OBSERVAÇÕES 

Iuliana Danii Admitida 

Condições: aprovação em exame escrito sobre: 

1. Conhecimento da língua portuguesa (a) 

2. Biologia (b) 

Neila Ait Ouali Admitida 
Condições: aprovação em exame escrito conhecimento da língua 
portuguesa (a) 

Ramilya Farkhtdinova Admitida 
Condições: aprovação em exame escrito sobre conhecimento da 
língua portuguesa (a) 

Tony Pereira Moreira da Veiga Admitido  
Condição: aprovação em exame escrito a realizar no IUCS sobre 
Biologia (a) e demonstrar documentalmente a condição de acesso (c) 

(a) Admissão condicionada à aprovação em exame escrito a realizar no IUCS sobre conhecimento da língua portuguesa, para 
verificação da qualificação académica; 

(b) Admissão condicionada à verificação da aprovação em exame escrito a realizar no IUCS sobre Biologia, correspondente às 
matérias das provas de ingresso exigidas para Medicina Dentária, para verificação da qualificação académica; 

(c) O estudante tem de demonstrar documentalmente que o programa de ensino secundário a que aprovou lhe confere o direito de 
se candidatar e poder ingressar no ensino superior em Cabo Verde. 

 

b. Considerando o atraso registado na publicação do presente edital, dada a complexidade processual, as 
datas dos sequentes atos processuais passam a ser: 
 

Edital resultados provisórios 14 de setembro/2017 

Reclamações 14 e 15 de setembro /2017 

Exames escritos (quando aplicável)* 
Português: 18 de setembro/2017 
Biologia: 18 de setembro ou 20 de setembro/2017 

Edital de resultados definitivos 21 de setembro /2017 

Reclamações 22 a 25 de setembro/2017 

Matrículas 22 a 25 de setembro/2017 

* Considerando o atraso na publicação do edital, os estudantes que têm de realizar Biologia podem optar por uma das duas datas 

disponibilizadas. 
 

A Comissão de Avaliação 

 

 

 
(data e assinatura de todos os membros) 

 O Reitor 

 

 

 
(data e assinatura) 

 

 

 

 

 

 


