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2020-2021 

Estudante Internacional 

 

REUNIÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS  
Seleção e seriação dos candidatos 

 

ATA Nº1 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte reuniram-se por videoconferência, os 

membros do Júri do Mestrado de Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor da Escola 

Superior de Educação de Castelo Branco, composto pelos Professores-Adjuntos Maria Helena 

Ferreira de Pedro Mesquita como Presidente, Cristina Maria Gonçalves Pereira e Ernesto 

Candeias Martins como Vogais a fim de efetuarem a seleção e seriação dos candidatos à fase 

de candidaturas a estudantes internacionais para o ciclo de estudos conducentes ao grau de 

mestre em Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor. 

A matrícula e inscrição no curso estão sujeitas às vagas dos contingentes de acordo com 

nº 3 do Edital: 
- Vagas para o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Educação Especial – 

Domínio Cognitivo e Motor – 10 vagas.  

 

Em virtude de o número de candidatos ser inferior ao número de vagas estipuladas no 

edital, o júri deliberou que os candidatos serão seriados e ordenados por ordem alfabética, 

depois de se verificar se cumprem os requisitos exigidos para o ingresso. 

Após a análise das candidaturas os resultados do processo de seleção e seriação são 

tornados públicos, donde consta:  

- A lista ordenada dos candidatos selecionados indicando: 

• Candidatos admitidos condicionalmente com Declaração NARIC (Anexo I) 

• Candidatos admitidos condicionalmente sem Declaração NARIC (Anexo II) 

• Candidatos excluídos (Anexo III) 



Dos candidatos admitidos condicionalmente, verificou-se que: 

- LUDMILA BERTOLINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA BERTOLINO e TITA 

VAZ são detentores de um grau académico superior estrangeiro, com declaração NARIC, que 

satisfazem os objetivos do grau de licenciado adequado à realização deste ciclo de estudos 

numa perspetiva de aprofundamento complementar de estudos, pelo que o júri, de acordo 

com a alínea c) do nº2 do Edital de abertura, solicita ao Conselho Técnico Científico que lhes 

seja reconhecida esta habilitação, de modo a que possam ser integrados na lista definitiva dos 

candidatos de estudante internacional admitidos ao Mestrado em Educação Especial – 

Domínio Cognitivo 

- FILIPE CÓ, HELGA JAIME MIRANDA MANGO, LASSANA UNINTO VAZ e PÂMELA SILVA 

FIGUEIREDO CUNHA são detentores de um grau académico superior estrangeiro, sem 

declaração NARIC, que satisfaz os objetivos do grau de licenciado adequado à realização deste 

ciclo de estudos numa perspetiva de aprofundamento complementar de estudos, pelo que o 

júri, de acordo com a alínea c) do nº2 do Edital de abertura, solicita ao Conselho Técnico 

Científico que lhes seja reconhecida esta habilitação, de modo a que possam ser integrados na 

lista definitiva dos candidatos de estudante internacional admitidos ao Mestrado em Educação 

Especial – Domínio Cognitivo 

 

Dos candidatos excluídos, verificou-se que: 

- AISSATU MENDES não cumpre nenhuma das condições referidas nas alíneas do ponto 

2 do Edital de candidatura do ciclo de estudos em causa. 

 

Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata, que depois de aprovada, será assinada pela presidente de júri: 
 

 
 

A Presidente de Júri 

 
_________________________________________ 

(Profª. Doutora Maria Helena Mesquita – Professora Adjunta) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
 
 

IPCB – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

13ª Edição  2020-2021 

MESTRADO EDUCAÇÃO ESPECIAL – DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR  

 

SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 
 

FASE ESTUDANTE INTERNACIONAL 
 
 

Candidatos Condicionais com Declaração NARIC 
 

 

 

 Nome Observação 

 
1 

 
LUDMILA BERTOLINO DE OLIVEIRA 

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura  

2 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA BERTOLINO  

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura 

3  TITA VAZ  

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura 

                      
  
Castelo Branco, 30 de abril de 2020 

 
A Presidente de Júri 

 
___________________________________ 

(Profª. Doutora Maria Helena Mesquita) 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 

 
 

 
IPCB – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 
 

 

13ª Edição  2020-2021 

MESTRADO EDUCAÇÃO ESPECIAL – DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR  

 

SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 
 

FASE ESTUDANTE INTERNACIONAL 
 

Candidatos Condicionais sem Declaração NARIC 
 

 

 Nome Observação 

 
1 

 
FILIPE CÓ 

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura e a aguardar a 

entrega do documento NARIC 

2 HELGA JAIME MIRANDA MANGO 

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura e a aguardar a 

entrega do documento NARIC 

3 LASSANA UNINTO VAZ  

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura e a aguardar a 

entrega do documento NARIC 

4 PÂMELA SILVA FIGUEIREDO CUNHA  

Condicional de acordo com o 
estipulado no ponto 2, alínea c) 

do edital do concurso de 
candidatura e a aguardar a 

entrega do documento NARIC 

 
Castelo Branco, 30 de abril de 2020 

 
A Presidente de Júri 

 
___________________________________ 

(Profª. Doutora Maria Helena Mesquita) 
 



ANEXO III 

 
 

 
 

IPCB – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

13ª Edição  2020-2021 

MESTRADO EDUCAÇÃO ESPECIAL – DOMÍNIO COGNITIVO E MOTOR  

 

SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 
 

FASE ESTUDANTE INTERNACIONAL 
 

Candidatos Excluídos 
 

 

 

 Nome Observação 

1 AISSATU MENDES 

De acordo com o estipulado no 
ponto 2 do edital do concurso de 

candidatura 
 

 
 
Castelo Branco, 30 de abril de 2020 

 

 
A Presidente de Júri 

 
___________________________________ 

(Profª. Doutora Maria Helena Mesquita) 
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