
                                         
 

Torna-se público o resultado provisório da candidatura ao abrigo do concurso especial para estudantes internacionais 

aos cursos da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave do Instituto Politécnico de Saúde do Norte- CESPU – 2ª fase: 

 

1.1. LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

Candidato: MORGANA CHAVES SIMÕES FERREIRA 

condição de acesso condição de ingresso 

Reúne condição de acesso:  
 

a) Comprovativo da realização do Ensino Médio, em 
2009, realizado no Colégio Santo Inácio – 
Fortaleza/Brasil; 
 
b) Comprovativo do diploma de “Graduação em 
Enfermagem” concluída em 2019, na Universidade 
Estadual do Ceará/Brasil. A formação e a 
universidade foram atestadas pelo NARIC como sendo 
de nível superior no país de origem. 

Reúne condição de ingresso 1: 
Comprovou a frequência de unidades curriculares com 
conteúdos programáticos da área relevante para a frequência 
do ciclo de estudos (Biologia e Geologia); 
 
Reúne condição de ingresso 2: 
Candidata de nacionalidade brasileira, tendo como língua 
materna o Português. 

RESULTADO PROVISÓRIO 
ADMITIDA 

 

1.2. LICENCIATURA EM PODOLOGIA 

Candidato: LAURA GUSMÃO DOS SANTOS OLIVEIRA 

condição de acesso condição de ingresso 

Reúne condição de acesso:  
 

a) Comprovativo da realização do Ensino Médio, em 
2001, realizado na EE Oswaldo de Oliveira Lima – 
Susano/Brasil; 
 
b) Declaração de frequência do Curso Superior de 
Tecnologia em Podologia, emitido pela Universidade 
Universus Veritas Garulhos/Brasil. A formação e a 
universidade foram atestadas pelo NARIC como sendo 
de nível superior no país de origem. 

Reúne condição de ingresso 1: 
Comprovou a frequência de unidades curriculares com 
conteúdos programáticos da área relevante para a frequência 
do ciclo de estudos (Biologia e Geologia); 
 
Reúne condição de ingresso 2: 
Candidata de nacionalidade brasileira, tendo como língua 
materna o Português. 

RESULTADO PROVISÓRIO 
ADMITIDA 

 

 

Gandra, 20 de maio de 2022                
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