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UNIVERSIDADE DE CABO VERDE 


ESCOLA DE NEGÓCIO E GOVERNAÇÃO 


PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E FINANÇAS 


3a Ed ição - 2022/2023 

Edital do Processo de Seleção - Mestrado 

o Programa de Mestrado em Economia e Finanças da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) torna 
público o calendário e as condições de candidatura, seleção e ingresso no Curso, com o início previsto 
para 10 de outubro de 2022. 

o curso é aberto à candidatos cabo-verdianos e estrangeiros e as inscrições decorrem de O I de agosto a 
12 de setembro de 2022. 

I. APRESENTAÇÃO 

A experiência tem demostrado que a globalização está ligada a um conjunto de eventos complexos e interligados 
de elevado risco, exigindo dos agentes económicos um maior conhecimento dos fenómenos e dos factos que 
explicam as alterações no mercado globalizado, cujas consequências têm impacto na economia real de form a 
un iversal e sequencial. O amplo conhecimento sobre teorias macroeconómicas e microeconómicas associadas às 
ferramentas econométricas e financeiras, permite aos intermediários financeiros dar uma resposta acertada a ess es 
fenómenos e factos económicos, bem como, aos obséquios de uma vasta competência no domínio da Economi a e 
Finanças, com uma visão alargada das finanças no domínio público. 

O Mestrado em Economia e Finanças visa proporcionar aos estudantes e profissionais do mercado, cuja ati vidade 
ou interesse estão relacionados com problemáticas do mundo económico e das finanças, uma sólida formação em 
teoria económica e financeira . Formação esta que pode ser aplicada na análi se de questões atuais do mercado 
financeiro nacional e internacional, da organização e regulação económica e da política económica. 

Este curso apresenta uma vertente predominantemente profissionalizante. Acentua-se no conhecimento 
técnico/científico e a sua aplicação prática, visando satisfazer as necessidades dos formandos que pretendem fazer 
carreira como analista económico ou gestor de risco, bem como aqueles que já trabalham e pretendem melhorar 
os seus conhecimentos. A distribuição da carga horária é concebida para permitir que os discentes conciliem o 
curso com o exercício das suas profissões . 

O program a oferece um vasto leque de áreas de desenvolvimento de pesquisas, nomeadamente, Microeconomia 
Aplicada, Macroeconomia Aplicada, Econometria, Mercados e Finanças Empresariais, Finanças Públicas, 
Regulação Económica e Mensuração do poder do mercado, Comportamento financeiro dos agentes económicos, 
entre outros . 
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Assim, esta especialização em Economia e Finanças, é simultaneamente uma resposta aos desafios do mercado e 

uma contribuição da Universidade de Cabo Verde no processo de desenvolvimento dos recursos humanos das 

empresas, em particular, e de Cabo Verde no gemll• 

11. PERFIL DOS CANDIDATOS 

Perfil de Entrada 

Podem candidatar-se ao curso conducente ao grau de Mestre em Economia e Finanças: 
a) Os detentores de grau de licenciatura em Economia, Gestão de Empresas, Administração Pública, 

Contabilidade, Finanças ou áreas afins; 

b) 	 Outros com graus académicos superiores e com reconhecido conhecimento e experiência em Empresas ou 

Instituições públicas ou privadas, Administração Pública Central e Local, organismos internacionais, entre 

outros. 
c) 	 O conselho científico, em casos excecionais, poderá permitir que titulares de outras licenciaturas que não as 

indicadas em a), possam candidatar-se, desde que demonstrem conhecimento científico para tal. 

Perfi 1 de saída 


O Diplomado em Economia e Finanças poderá exercer as seguintes atividades profissionais: 


• 	 Gestor de Carteira de Clientes 
• 	 Consultor e Analista de Mercados, Banca e Seguros 

• 	 Gestor de Fundos de Pensões 
• 	 Analista Económico e Financeiro 

• 	 Consultor Económico e Financeiro 

• 	 Gestor Bancário e de Instituições Governamentais e Internacionais 

• 	 Docência e investigação com competência para prosseguir programa doutoral em economia Aplicada ou 

Finanças empresariais e outras áreas afins. 

IH. ORGANIZAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS 

O Mestrado decorre num período de 24 meses (4 semestres), podendo os participantes considerar duas opções: 

1 - Pós-graduação (especialização) - Recebe o certificado de especialista o estudante que: 

• 	 Tiver aproveitamento em todas as unidades curriculares que compõe o I ° e o 2° semestre do curso (num 

total de 60 unidades de créditos); 

• 	 Apresentar com sucesso, perante uma banca, o trabalho de conclusão de Pós-graduação; 

2 - Pós-graduação (Mestrado) - É conferido o grau de mestre aos que: 

• 	 Tiver aproveitamento em todas as unidades curriculares que compõe o curso de mestrado; 

• 	 Apresentar, pelo menos, um artigo publicável ou publicar, pelo menos, um artigo ~ientífico, cujo tema se 
relaciona com o trabalho final do mestrado, nas revistas da universidade; 

• 	 Defender com sucesso, perante uma banca, a dissertação de mestrado. 
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IV. HORÁRIO 

o Curso funcionará no seguinte horário: 
a) As auJas serão ministradas no período pós-laboral, das 18:00 às 21 :00 horas. 
b) As aulas podem ser assitidas no regime presencial , no Polo I da Uni-CY, ou no regime online, às 

distância. 

V. NÚMERO DE VAGAS 
I 

• 	 28 EstLldantes 

VI. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CANDIDATURA 

Secretaria da Uni-CV, Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. CP.242-A Telef: 

(00238) 334 Oi 10/334 O) 40. E-mail: 

VII. CALENDÁRIO PROCESSUAL 

• 	 Data da Publicação do Edital: 29/07/2022. 

• 	 Período de Inscrição (candidatura): O 1 de agosto a 12 de setembro de 2022. 

• 	 Período de Seleção : 13 a 16 de setembro de 2022. 

• 	 Data da Publicação da lista dos selecionados: 16 de setembro de 2022. 

• 	 Período de Recurso: Os recursos devem ser dirigidos à Comissão de Seleção, através do endereço 
electrónico do Coordenador do Curso de Mestrado, ate 72 horas depois da publicação. 

• 	 Período de Matrícula: 20 de setembro a 03 de outubro de 2022. 

• 	 Data de Início das Aulas: 10 de outubro de 2022. 

VIII. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

a) 	 Formulário de inscrição; 
b) 	 Fotocópia do bilhete de identidade; 
c) 	 Diploma do curso de licenciatura; 

d) 	 Conteúdos programáticos descriminados das unidades curriculares (Histórico escolar); 
e) 	 Currículo acadêmico e profissional atualizado e documentado; 
í) 	 Passaporte (cópia) - exigido somente para estrangeiros: 
g) 	 Comprovativo de pagamento da Taxa de inscrição no valor de ,1.500$00 (mil e quinhentos 

escudos). 
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Praia, 22 de julho de 2022. 
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