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1. REPUBLCIAÇÃO DE RESULTADOS PROVISÓRIOS 
 
Tendo sido apresentada reclamação pela estudante Adara de Souza Marin, foi decidido considerar anterior pedido da 
estudante de dispensa de prova de Qualificação Académica e, por proposta da Comissão de Avaliação, foi avaliada a formação 
de Major em Biologia concluída na Miami Dade College. Assim, republica-se o edital dos resultados provisórios com alteração 
correspondente.  
 
Pelo presente edital determina-se se os candidatos reúnem os requisitos de acesso e ingresso e, quando não o tenham 
demonstrado, as provas que terão de realizar no IUCS para serem admitidos. Os candidatos são nesta fase ordenados 
alfabeticamente. 
Posteriormente - no edital de resultados definitivos – serão ordenados pela aplicação dos critérios de seriação previstos 
no regulamento  para efeitos de ocupação das vagas postas a concurso.  
 
RESULTADO PROVISÓRIO: todos os candidatos são admitidos condicionalmente nos seguintes termos: 

i. Entrega da documentação em falta i referida no registo individual, disponível para consulta no Gabinete de 
Ingresso; 

ii. Condição específica sobre qualificação de ingresso e/ou domínio da língua a seguir indicada para cada estudante: 
 

Estudante 
Nacional 

de: 

CONDIÇÕES  FIXADAS  CRITÉRIO A CONSIDERAR NA SERIAÇÃO/ORDENAÇÃO 

Domínio da língua 
portuguesa 

Matérias das provas 
de ingresso de 

Biologia ou Física e 
Química ou 
Matemática 

Qualificação a 
considerar 

Classif. 
Escala 
0 a: 

Classificação 
convertida 

final 

Adara de Souza Marin Brasil Reúne condições Reúne condições 

Formação superior 

de major em 

Biologia (a) 

A-18 200  180 

Isabel dos Anjos 

Teodoro Domingos 
Angola Reúne condições 

Aprovação na prova 

do IUCS 
- - - -  

Melquisedeque de 

Oliveira Brito 
Brasil Reúne condições Reúne condições 

Prova de acesso no 

país de origem (b) 
687,60 1000 138 

(a) Disciplinas de Intermediate Algebra, College Algebra e Pre-Calculus Algebra and Trigonometry do major em Biologia da Miami dade 
College; foi aplicado o regulamento de conversão de classificações do IUCS;  

(b) ENEM, componente de Ciências da Natureza e suas Tecnologia. 
 

iii. Mantem-se a informação prestada no anterior edital de 16-09-2019. 
 

 
A Comissão de Avaliação 

 

 

 

 
(data e assinatura de todos os membros) 

 O Reitor 

 

 

 
(data e assinatura) 

20-09-2019 

i Documentação sobre enquadramento da nacionalidade/residência e/ou habilitações académicas. 

                                                      


