
ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 

MESTRADO EM GESTÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS - MGPA 

EDIT AL DO PROCESSO SELETIVO - r EDIÇÃO - 2022/2023 

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). no âmbito do programa de Pós-Graduação 
em Gestão e Políticas Ambientais (PPGGPA), informa que está aberto o processo de 
candidaturas à segunda edição do Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais 
(MGPA), a ter lugar no Polo 1 no Palmarejo Grande, Praia, Santiago, com o início das 
aulas previsto para o dia 22 de novembro de 2022. 

O concurso é aberto a candidatos(as) cabo-verdianos(as) e estrangeiros(as), nas 
condições de candidatura, seleção e ingresso dispostos neste edital, com vigência entre 
16 de agosto e 16 de setembro de 2022. 

APRESENTAÇÃO: 

O Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais (MGPA) é um mestrado da Escola de Ciências 
Agrárias e Ambientais (ECAA) da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) é uma formação 
avançada que se pretende dc excelência, em termos de qualidade e mobilização de 
parceiros. É um curso de reconhecimento internacional que integra as Universidades 
que compõem a Rede de Estudos Ambientais dos Países da Língua Portuguesa 
(REALP) tendo como parceiras universidades do Brasil, Portugal, Angola e 
Moçambique. 

No seu aspeto funcional. este Mestrado seguirá um modelo itinerante, à semelhança da 
}3 edição e do Doutoramento em Gestão e Políticas Ambientais já desenvolvidos com 
sucesso na Uni-C V e disponibilizados também em Portugal e outras universidades da 
REALP assumindo. em consequêneia, o estatuto de Mestrado internacional e cumprir, 
desta forma, a missão e objetivos da REALP, por meio de um trabalho coordenado de 
cooperação pedagógica e científica que promova a sustentabilidade dos países e das 
instituições membros. 

O MGPA contempla uma proposta inovadora de caráter interdisciplinar e é concebido 
de modo que os formandos tenham seus diplomas rcconhecidos nos diferentes países da 
REALP; Brasil, Portugal. Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

O curso segue uma estrutura pós-laboral, modular e flexível, ministrado por 
espccialistas de reconhecido mérito nacional e internacional. 
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OBJETIVOS: 

Fornecer uma sólida e atualizada fonnação curricular especializada nas áreas da gestão 
e das políticas ambientais de interesse para o arquipélago de Cabo Verde, tendo em 
atenção as suas especificidades, e promover a elaboração de dissertações que constituam 
estudos de interesse para o país, sob orientação adequada. 
O largo espectro do perfil de acesso dos candidatos ao Mestrado favorecerá uma postura 
interdisciplinar durante toda a formação curricular. 

PERFIL DOS CANDlDATOS: 

Perfil de acesso: 

Candidatos de todas as áreas do conhecimento provenientes de diversas unidades da 
Uni-CV, das universidades da REALP e de outras instituições governamentais e da 
sociedade civil. Devem possuir. no mínimo, o grau de licenciatura e/ou experiência 
equivalente devidamente comprovada e avaliada pelo Conselho Científico da área da 
fonnação. 

Perfil de saída: 

Profissionais com fonnação avançada, com competências para abordagem de problemas 
sociais, ambientais e económicos de fonna integrada e interdisciplinar, capazes de 
contribuir para a solução dos problemas ambientais locais e globais. 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO: 

O MOPA é um curso intensivo, que funciona em regime misto, com aulas presenciais e 
online e tem uma duração de vinte e quatro meses (2 anos) e contempla duas etapas: a 
primeira de aprofundamento de estudos, ocorre no primeiro ano curricular. A segunda 
destina-se às unidades curriculares optativas, à preparação, apresentação e defesa da 
dissertação. O mestrado está estruturado para um total de 120 ECTS. 

Os dois primeiros semestres do 10 ano incluem 12 disciplinas (6 por semestre) que 
combinam o ensino, em forma de seminários de contacto (exposição teórica. exercícios, 
discussões orientadas para a pesquisa. entre outros) e tarefas de pesquisa autónoma. 

O terceiro e o quarto semestres destinam-se às unidades curriculares optativas e ao 
desenvolvimento de um projeto de dissertação de mestrado que corresponde a 60 
créditos. 
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Plano curricular do MGPA 

Unidade Curricular 

10 Semestre 

6 disciplinas obrigatórias ECTS 

Fundamentos Metodológicos da Interdisciplinaridade 3,0 
Recursos Naturais 6,0 

8iodiversidade, Geodiversidade e Conservação 6,0 

Pesca e Gestão Costeira e Marinha 6,0 

Agricultura e Ambiente em regiões insulares 3,0 

Mudanças Climáticas e desastres naturais 6,0 

20 Semestre 6 disciplinas obrigatórias ECTS 

Energia e Sustentabilidade 6,0 

Ordcnamento do Território e Plancamento Urbano 3,0 

Socio-ecologia e Economia do Ambiente 6,0 

Direito do Ambiente e Relações Internacionais 6,0 

Avaliação Ambiental e Riscos 6,0 

Identidade Cultural e Turismo sustentável 3,0 

30 e 40 

Semestres 
1 di ciplina optativa ECTS 

Planeamento Estratégico para a Sustentabilidade 3,0 

Tese 60 

Tolal ECTS 120 

REGIME E HORÁRIO: 

A parte curricular do curso será ministrada no período pós-laboraL das 17:00 às 20:30 
com a duração de duas semanas letivas por disciplina. 

"tODALIDADE DE ENSINO: 

Híbrido. com aulas presenciais e à distância (onfine). 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 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO: a) Requerimento 
endereçado à Diretora do MGPA, acompanhado dos seguintes documentos, a autenticar 
pelos originais no momento da matrícula; b) Formulário de candidatura online com uma 
foto tipo passe (3 x 4); c) Carta de motivação; d) Fotocópia do bilhete de 
identidade/cartão nacional de identificação ou do passaporte, no caso de estrangeiros; e) 
Fotocópia do Diploma de curso, carta de curso e/ou certificado de equivalência; 1) 
Fotocópia do histórico escolar da licenciatura; g) Comprovativos da experiência 
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profIssional c de cursos considerados relevantes pelo candidato; h) Currículo vitae 
atualizado e documentado: i) Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição no valor 
de 1.500$00 (mil e quinhentos escudos). 

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

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO & PAGAMENTO DA CANDIDATURA: 
1. 	 Plataforma de candidaturas em: http://.:andidatllra.lIlli.:v.edll.cv! 

2. 	 Pagamento da taxa dc inscrição mcdiante DUC automático gerado pelo sistema 
informático no ato da inscrição 

3. 	 Para mais informações contactar a Comissão do Curso através do emaíl 
infopg@unicv.cv ou os Serviços Académicos através do tel. (00238) 3340-140 
(Praia) e (00238) 3340708 (Mindelo). 

Notas importantes: 
1) O DUC gerado no ato de inscrição será atualizado automaticamente, pelo 

sistema infonnático, na platafonna de candidaturas. 

Contudo, recomenda-se a consen'ação 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. 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 

1. A seleção das candidaturas é feita pela Comissão de Curso; 2. Critérios de seleção e 
seriação: relevância da formação de base, média da licenciatura, experiência 
profissional, e fonnação complementar/pós graduação; 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. 
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Período de inscrição (candidatura): 
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16/08/2022 a 16/09/2022 

Ia etapa da seleção (análise documenta\): 19/09/2022 a 21/09/2022 

2u etapa (opcional) de seleção (entrevistas): 22109/2022 a 23/09/2022 

Publicação dos resultados provisórios: 26/09/2022 

Período de reclamação: 27 a 30/09/2022 

Divulgação da lista final de inscritos: 
-

04110/2022 

Período de matrícula I: 05/ 1012022 a 19/10/2022 

Abertura oficial do curso: 18/11/2022 

Início das aulas: 22/1 1/2022 

CALENDÁRIO DO PROCESSO:

_..L... 

Caso algum candidato admitido desista expressamente da matrícula e inscrição ou não 
as realize, os Serviços Académieos, 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 Icgais para a admissão. 

Caso o número de matrículas não totalizc O número mínimo dc matrículas previamente 
fixado para se realizar o curso devido a desistências, cste pode ser cancelado. 

Praia, 12 de agosto de 2022 

Jorge Mendes Tavares 

Presidente da Escola de Ciências Agrárias e Ambientais 


1 Valor de matrícula: 3.000$00 acrescido de 500500 de cartão de estudante e 202$00 de seguro escolar 
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