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LICENCIATURAS INTERNACIONAIS E MESTRADO INTEGRADO, 3º fase 2019/2020 

 

 

Ao 1 dia de agosto do ano de 2019 reuniu a Comissão de Apoio à Seriação do Concurso Especial de Acesso e Ingresso 

do Estudante Internacional nos Cursos do 1.º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado, composta pela Doutora Cristina 

Madureira dos Reis e pelo Doutor Malik Amraoui, para apreciação e seleção dos candidatos. Nos quadros abaixo 

apresentam-se os cursos, os respetivos critérios de seriação e respetivas classificações atribuídas aos candidatos. 

 

 

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL, 3º fase 2019/2020 

Nº Nome do 
Candidato 

A classificação final corresponde à soma das 
classificações obtidas nas provas realizadas, 
multiplicadas pelo respetivo peso 

Pontuação total Resultado 

1 Nayara Alcure 
Pereira 

Já frequentou a Licenciatura em Engenharia Civil, na 
universidade no Brasil Estácio de Sá e obteve 
aprovação a várias UC de Física e de Matemática 

Física e Química + 
Matemática (147) 

Admitido 

2 Fabrício Bernardo 
de Araújo 

Já frequentou a Licenciatura em Engenharia Civil, na 
universidade no Brasil Uninassau João Pessoa – 
Epitacio Pessoa e obteve aprovação a várias UC de 
Física, de Química e de Matemática 

Física e Química + 
Matemática (140) 

Admitido 

 

Na impossibilidade do Júri da Prova Específica de Física e Química de se reunir para apreciação dos pedidos de 

validação de provas realizadas no país de origem, esta comissão procedeu à apreciação prévia da documentação dos 

dois candidatos acima referidos e concluiu que reúnem as condições necessárias que lhes permita ter uma 

pontuação total positiva à prova de Física e Química. Esta decisão será retificada durante o mês de setembro pelo 

Júri da Prova Específica de Física e Química. 

 

 

A comissão de apoio à seriação do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional nos Cursos do 

1.º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado decidiu não seriar os alunos indicados no quadro abaixo, porque não 

possuem o certificado de aprovação em prova de língua portuguesa, nível B1 do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas, do Conselho da Europa. Por isso, estes candidatos deverão ser admitidos no curso 

preparatório de língua portuguesa, para a obtenção do referido nível B1.  

 

1 Zakaria Zerguigui 

2 Nazih Bellettar 
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Uma análise prévia à documentação destes dois candidatos, por parte desta comissão, permitiu concluir que os 

candidatos:  

1. Zakaria Zerguigui reúne todas as condições para ser admitido no curso de Licenciatura em Engenharia Civil, 

no ano letivo 2020-2021, após obtenção do nível B1 de língua portuguesa e após deferimento dos Júris da 

Prova Específica de Física e Química e da Prova Específica de Matemática. 

2. Nazih Bellettar não reúne as condições para ser admitido no curso de Licenciatura em Engenharia Civil, pelo 

que deve realizar as Provas Específicas de Físico-Química e de Matemática. 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1 de agosto de 2019 

 

A Comissão de apoio à seriação do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional nos Cursos do 

1.º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado 

 

 

Cristina Madureira dos Reis                                                                     Malik Amraoui 

 

 

 

Homologo a seriação da 3ª fase do Concurso Especial de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional nos Cursos do 

1.º Ciclo de Estudos e Mestrado Integrado 
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