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CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO, CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

1. EDITAL RESULTADOS DEFINITIVOS 

Pelo presente os estudantes são ordenados pela aplicação dos critérios de seriação previstos no regulamento 
para efeitos de ocupação das vagas postas a concurso.  

 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, VAGAS: 2 

  

RESULTADOS DAS PROVAS NO IUCS 
(se aplicável)  

CRITÉRIOS CONSIDERADOS 
NA SERIAÇÃO/ORDENAÇÃO1 

  

Nome 
Nacional 

de 

Prova de 
domínio da 

língua 
portuguesa 

Prova sobre matérias 
das provas de 

ingresso de Biologia 
  

Qualificação 
considerada 

Classific. 
final 

RESULTADO 
FINAL 

Ludmila Caroline Silva Brasil 
Reúne 

condições 
Aprovada com 148,30 

valores  

Resultado da 
prova do IUCS 

148,30 Colocada 

Aline Gonçalves Eloy 
Forlin 

Brasil 
Reúne 

condições 
Reúne condições 

 

Resultado da 
prova do 

ENEM 
111 Colocada 

 
 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO, VAGAS: 4 

  

RESULTADOS DAS PROVAS NO IUCS 
(se aplicável)  

CRITÉRIOS CONSIDERADOS 
NA SERIAÇÃO/ORDENAÇÃO 

  

Nome 
Nacional 

de 

Prova de 
domínio da 

língua 
portuguesa 

Prova sobre matérias 
das provas de 

ingresso de Biologia 
  

Qualificação 
considerada 

Classific. 
final 

RESULTADO 
FINAL 

Larissa Tamires 
Quinquino Alves Manuel 

Angola 
Reúne 

condições 
Aprovada 

(123,00 valores)  

Resultado da 
prova do IUCS 

123,00 Colocada 

Roberta Marcella 
Barbosa de Oliveira 

Brasil 
Reúne 

condições 
Não aprovada, 

(83/200 valores)  

Resultado da 
prova do IUCS 

83 
Não admitida 

(a) 

(a) A estudante não comprovou reunir a condição de ingresso de qualificação académica específica/matérias das 
provas de ingresso, por não ter obtido a classificação mínima de 95 valores. 
 

MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, VAGAS: 2 

  

RESULTADOS DAS PROVAS NO IUCS 
(se aplicável)  

CRITÉRIOS CONSIDERADOS 
NA SERIAÇÃO/ORDENAÇÃO 

  

Nome 
Nacional 

de 

Prova de 
domínio da 

língua 
portuguesa 

Prova sobre matérias 
das provas de 

ingresso de Biologia 
  

Qualificação 
considerada 

Classific. 
final 

RESULTADO 
FINAL 

Ilyasse Fadil EUA 
Não aprovado 

(90/200) 
Reúne condições 

 

(Prova 
terminal de 

Sciences de la 
Vie e de la 
Terre, 121) 

- 
Não admitido 

(b) 

Mohamed Yassine Badih Marrocos 
Não aprovado 

(60/200) 
Reúne condições 

 

(Prova 
terminal de 

Sciences de la 
Vie e de la 
Terre, 109) 

- 
Não admitido 

(b) 

 
1 Se aplicável. 
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(b) O resultado do exame escrito realizado no IUCS em 21-09-2021 sobre conhecimento da língua portuguesa 
demonstrou que o estudante não possui qualificação académica ao nível do domínio da língua portuguesa. 
Porém, considerando que o estudante comprovou reunir os demais requisitos de acesso e ingresso, considerando o 
disposto no art. 9º do regulamento dos estudantes internacionais do IUCS que dispõe que «havendo vagas, os 
estudantes não colocados por não aptidão na prova de português poderão ser chamados à matrícula se houver 
condições para constituir turma com aulas ministradas em inglês ou francês durante período a definir, que lhes permita 
um período de adaptação e aprendizagem da língua portuguesa» e porque em 2021-2022 vai funcionar uma turma com 
ensino ministrado em francês no mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas, o estudante pode, querendo, realizar 
a matrícula no 1º ano a realizar até ao dia 30 de setembro. 
Ao fazê-lo, conforme previsto no referido regulamento, aceita expressamente que: 
- Findo o período do ano letivo de 2021-2022, o estudante realizará nova prova de domínio da língua portuguesa e, se 
não obtiver aproveitamento, pode prosseguir estudos no IUCS com a condição de aceitar a lecionação das aulas em 
português;  
- Nos cursos com atividade clínica com intervenção em pacientes, a inscrição de estudantes de língua materna não 
portuguesa nas UCs clínicas e estágios está condicionada à aprovação em prova específica de língua portuguesa a 
realizar no IUCS. 
 
 

2. MATRÍCULA: os estudantes que de acordo com os resultados definitivos ficaram colocados devem fazer 
matrícula até ao dia 30 de setembro com entrega de toda a documentação original em falta 
 

Gandra, 29-09-21 

A Comissão de Avaliação 

Presidente, Prof. Doutor Ricardo Dinis 

Vogal Prof. Doutor Hassan Bousbaa 

Vogal Prof. Doutor Daniel Folha 

Vogal Prof. Doutor Rui Azevedo 

 O Reitor, 

 

 

 

Prof. Doutor José Alberto Duarte 

 


