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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E ARTES
MESTRADO EM LINGUÍSTICA CABO-VERDIANA E PORTUGUESA-

MELCEP

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO - r EDIÇÃO - 2022/2023
A Universidade de Cabo Verde informa que está aberto o processo de candidaturas à
primeira edição do Mestrado em Linguística Cabo-verdiana e Portuguesa
(MELCEP), a ter lugar no Polo I no Palmarejo Grande, Praia, Santiago assim como no
Polo II em Mindelo, São Vicente com o início das aulas previsto para o dia 31 de
outubro 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
10 de agosto e 11 de setembro de 2022.

APRESENT AÇÁO: O Mestrado em Linguística Cabo-verdiana e Portuguesa
(MELCEP) é um mestrado da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes
(FCSHA) da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), que oferece uma formação
avançada em Linguística Cabo-verdiana e Portuguesa para aqueles que desejam um
maior treinamento e atualização nas aplicações profissionais de linguística, ensino de
línguas e comunicação necessárias, entre outros grupos profissionais, para os
professores em exercício e futuros pesquisadores, através de uma estrutura pós-Iaboral,
modular e flexível, ministrado por especialistas de reconhecido prestígio nacional e
internacional.

OBJETIVOS: fornecer uma sólida e atualizada formação em linguística moderna,
particularmente, nas áreas de Linguística de Contacto, Crioulística, Sociolinguística,
Linguística Descritiva, Aplicada e Psicolínguística, com o objetivo de melhorar o ensino
de línguas no país, especialmente das línguas cabo-verdiana e portuguesa, promovendo
a educação para a diversidade linguística, o conhecimento explícito da língua materna e
o bilinguismo pleno dos cabo-verdianos, contribuindo, .dessa forma, para o combate ao
preconceito linguístico.

PERFIL DOS CANDIDATOS: os candidatos deverão possuir um diploma de
licenciatura, com a média final mínima de 14 (catorze valores), nas seguintes áreas:
Estudos Cabo-verdianos e Portugueses, Linguística, Estudos de Tradução, Ciências de
Comunicação, ou quaisquer outras áreas das Ciências da Linguagem ou Línguas e
Literaturas Modernas. Os candidatos internacionais de países que não tenham o cabo-
verdiano e o português como primeira e segunda línguas, deverão fazer prova da sua
competência linguística em ambas as línguas demonstrando a proficiência a nível de, no
mínimo, CI, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas
(CEFR). Os candidatos devem também demonstrar o nível de competência de leitura
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em inglês de, no mínimo, B1, de acordo com o CEFR. Os candidatos com nível inferior
são incentivados a melhorar esta competência ao longo do primeiro semestre para que
possam ter acesso à bibliografia específica das áreas do Mestrado.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO: o MELCEP é um curso intensivo, organizado em
quatro semestres e que compreende um total de 120 créditos; 30 créditos por semestre
na parte letiva, no 10ano, e 60 créditos no 2° ano. As horas de trabalho de cada unidade
curricular (UC) e os créditos correspondentes são distribuídos uniformemente dado que
cada disciplina do programa constitui uma área nuclear independente, mas
interrelacionada. Os dois primeiros semestres 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 ao desenvolvimento de um
projeto de dissertação de mestrado que corresponde a 60 créditos.

PLANO CURRICULAR: https://unicv.edu.cv/pt/ensino/cursos/mestrados/3148-
linguistica-cabo-verdiana-e-portuguesa

REGIME E HORÁRIO: A parte curricular do curso será ministrada no período pós-
laboral, das 18:00 às 21:00 com a duração de duas semanas letivas por disciplina.

MODALIDADE DE ENSINO: Hibrido (presencia! 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

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO: a) Requerimento
endereçado à Diretora do MELCEP, obrigatoriamente 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 ou certificado da
habilitação de acesso; 1) Fotocópia do histórico escolar da licenciatura e, se julgado
necessário, conteúdos programáticos discriminados das unidades curriculares; g)
Comprovativos da experiência profissional e de cursos considerados relevantes pelo
candidato; h) Currículo académico e profissional 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://candidatura.unicv.edu.cv/
2. Pagamento da taxa de inscrição mediante QUC automático gerado pejo sistema

inforrnático no ato da inscrição
3. Para mais informações contactar a Comissão do Curso através do email

melcep@unicv.cv ou os Serviços Académicos através dos tel. (00238) 3340-140
(Praia) e (00238) 3340708 (Mindelo) ou email: infopg@unicv.cv
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otas importantes:
1) O DUC gerado no ato de inscrição será atualizado automaticamente, pelo

sistema inforrnático, 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.

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; S. 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): -1-0/08/2022 a 1110912021

13 etapa da seleção (análise documental): 12/09/2022 a 14/09/2022

23 etapa (opcional) de seleção (entrevistas): I 14/09/2022 a 15/09/2022

Publicação dos resultados provisórios: 16/09/2022

Período de reclamação: 19 a 23/09/2022

Divulgação da lista final de inscritos: 26/09/2022

Período de matrícula I: 26/09/2022 a 14/1 012022

Abertura oficial do curso: 27/10/2022

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.

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

Prof. Douro
Presidente'Eia--Fãculdad
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