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A Universidade de Cabo Verde (UNlCV) informa que está aberta a 2a fase do processo de
candidaturas à 2a edição do Mestrado em Ensino do Francês Língua Estrangeira (MEFLE)
a ter lugar no Polo I da UNICV no Palmarejo Grande, Praia, Santiago assim como no Polo II
em Mindelo, São Vicente. O início das aulas está previsto para 31 de outubro de 2022.

O concurso é aberto a candidatos(as) cabo-verdianos(as) e de outras nacionalidades, de acordo
com as condições descritas neste edital que terá vigência de 15 de agosto a 23 de setembro de
2022.

APRESENTAÇÃO: O curso de Mestrado em Ensino do Francês Língua Estrangeira (MEFLE)
que integra as ofertas formativas da Faculdade de Ciências Sociais Humanas e Artes da UNICV
tem fundamentalmente como principais áreas científicas: a língua francesa, didática, literatura,
linguística francesa e as TICE para o ensino das línguas. É uma oportunidade de formação
avançada para reforçar a sua prática e conhecimento da língua francesa através das várias
situações de descrição e análise do funcionamento das estruturas da língua que possibilitam os
seminários e oficinas práticas, no âmbito das sessões de trabalho em literatura e cultura,
linguística francesa, fonética e fonologia, sociolinguística, entre outros. O presente mestrado é
também uma formação aprofundada na área da pesquisa e realização de trabalhos práticos no
domínio da metodologia do ensino do Francês Língua Estrangeira (FLE), do Francês para Fins
Específicos (FFE) e na utilização das tecnologias de informação e comunicação para o ensino
da língua francesa e para a elaboração de materiais didáticos.

O MEFLE que funcionará em período pós-Iaboral será assegurado por docentes titulares de
doutoramentos nas diversas áreas de especialidades que caracterizam o mestrado e conta com
a parceria da Universidade Stendhal Grenoble 3 (França).

OBJETIVOS: O MEFLE visa atualizar e aprofundar não só os conhecimentos, mas também e
sobretudo as diversas e múltiplas competências no domínio do.ensino do FLE e do Francês para
Fins Específicos (FFE). Os seminários e oficinas práticas constituem momentos chaves da
formação neste sentido. Os formandos são preparados para que possam ter uma visão global
das realidades do. ensino / aprendizagem da língua francesa no contexto cabo-verdiano, um
olhar crítico, mas ao mesmo tempo construtivo sobre os programas, a planificação, os materiais
didáticos utilizados ou a utilizar, os processos de ensino / aprendizagem da língua francesa, as
modalidades de avaliação das aprendizagens e os dispositivos de remediação adotados. A
finalidade consiste em prepará-los para apresentarem soluções pertinentes e viáveis para a
melhoria de todo o dispositivo do ensino I aprendizagem do francês no contexto cabo-verdiano,
tanto na formulação das orientações como na sua rnaterialização.

PERFIL DOS CANDIDATOS: Os candidatos devem possuir uma licenciatura em Estudos
Franceses, nomeadamente nas áreas do ensino da Língua Francesa, línguas, literaturas e
culturas, Linguistica Francesa ou áreas afinas, ou outros diplomas de cursos correspondentes
ou equiparados. Poderão ainda candidatar-se titulares de um grau académico superior
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estrangeiro, reconhecido pelo Conselho Científico como satisfazendo os objetivos de ingresso
no curso.

PERFIL DE SAÍDA: Profissionais pós-graduados, com o grau de mestre, constitui uma das
metas do presente programa de mestrado, visando um impacto positivo no ensino do francês
como língua estrangeira com recurso a metodologias inovadoras e contextualizadas. Espera-se
ainda que esses profissionais desenvolvam competências científicas e técnicas de
investigação orientadas para a compreensão do contexto de imersão e a melhoria da sua prática
de trabalho.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO: O curso de Mestrado em Ensino do Francês Língua
Estrangeira tem um total de 120 créditos e uma duração de quatro semestres. Pode-se aceder ao
plano curricular do curso e a outras informações consultando o sítio da Uni-CV:

https://unicv.edu.cv/pt/ensino/cursos/mestrados

REGIME E HORÁRIO: O mestrado funcionará em período pós-Iaboral, das 18:00 às 21:00.

MODALIDADE DE ENSINO: Híbrido (presencial e/ou à distância). Todas as aulas terão a
opção de assistência à distância. Exige-se que o mestrando que assista às aulas à distância
disponha de uma excelente ligação à Internet e um portátil próprio.

NÚMERO DE VAGAS: 30

DOCUMENT AÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO:

1) Requerimento endereçado ao Diretor do MEFLE, obrigatoriamente acompanhado dos
seguintes documentos, a autenticar pelos originais no momento da matrícula;

2) Formulário de candidatura online com uma foto tipo passe (3 x 4);
3) Carta de motivação;
4) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão nacional de identificação ou do passaporte,

no caso de estrangeiros;
5) Fotocópia autenticada do diploma de Graduação, fotocópia do Diploma de curso, carta

de curso ou certificado da habilitação de acesso;
6) Fotocópia do histórico escolar da licenciatura (pode-se eventualmente exigir, em certos

casos específicos, a apresentação dos conteúdos programáticos discriminados das
unidades curriculares);

7) Comprovativos da experiência profissional e de cursos considerados relevantes pelo
candidato;

8) Currículo académico e profissional atualizado e documentado;
9) Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição no valor de 1.500$00 (mil e

quinhentos escudos).

Obs.: todos os documentos acima mencionados devem ser digitalizados e submetidos na
plataforma de candidaturas em formato PDF, excéto a fotografia.

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO & PAGAMENTO DA CANDIDATURA:
1. Plataforma de candidaturas em: http://candidatura.unicv.edu.cv/
2. Pagamento da taxa de inscrição mediante DUC automático gerado pelo sistema

informático no ato da inscrição;
3. Para mais informações contactar os Serviços Académicos através do tel. (00238) 3340-

140 (Praia) e (00238) 3340708 (Mindelo).
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Notas importantes:

1) O DUC gerado no ato de inscrição será atualizado automaticamente, pelo sistema
informático, na plataforma de candidaturas.
Contudo, recomenda-se a conservação do recibo da operação bancária, visando
a sua posterior inserção no dossier.

2) Só serão consideradas válidas as candidaturas cujo pagamento tenha sido efetuado
dentro do prazo estabelecido.

3) Para mais informações contactar a Comissão do Curso através do email
mefle@Unicv.cv ou os Serviços Académicos através do infopg@unicv.cv

PROCESSO DE SELEÇÃO: 1. A seleção das candidaturas é feita pela Comissão de Curso;
2. Critérios de seleção e seriação: maior classificação na licenciatura, antiguidade como docente
do ensino secundário ou básico; 3. A Comissão de Curso poderá submeter os candidatos a
entrevistas; 4. A lista dos candidatos admitidos é tomada pública e os excluídos têm um prazo
de cinco dias úteis para a apresentação de reclamações; 5. Dos candidatos excluídos
liminarmente, será organizada uma lista onde constam os fundamentos da não admissão a qual
será tomada pública no site da Uni-CV. 6. Os candidatos que preencherem os requisitos legais
para admissão, mas que ultrapassem o número de vagas, serão seriados, ficando como
suplentes; 7. Das decisões da Comissão de Curso caberá recurso nos termos legais.

CALENDÁRIO DO PROCESSO:
.

Etapas Datas

Período de inscrição (candidatura): 15/08/2022 a 23/09/2022

Seleção dos candidatos (análise documental com opção 26/09/2022 a 30/09/2022
de entrevistas):
Publicação dos resultados provisórios: 03/10/2022

Divulgação da lista final de inscritos: 07/10/2022

Período de matrícula 1; 10/1 0/2022 a 31/1 0/2022

Abertura oficial e início das aulas: 31/10/2022

Caso algum candidato admitido desista expressamente ·da matrícula e inscrição ou não as
realize, os Serviços Académicos, no dia útil imediato ao do fim do prazo das matrículas e
inscrições, por mensagem eletrónica, convocarão para a matrícula e inscrição o candidato
seguinte na lista ordenada, até esgotar as vagas ou os candidatos que preencherem os requisitos
legais para a admissão.

Caso o número de matrículas não totalize o número mínimo de matrículas previamente fixado
para se realizar o curso devido a desistências, este pode ser cancelado.

1Valor de matrícula: 3.000$00 acrescido de 500$00 do cartão de estudante e 202$00 de seguro escolar.
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