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UNIVF.RSIDADE DE CABO VERDE 


FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E ARTES 


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (PPGCS) 


EDIT AL DO PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (2022-2024) 


A Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes (FCSHA), através do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), da Universidade de Cabo Verde (Uni- CV) 

faz público o calendário e as condições de candidatura, seleção e ingresso no Curso de 
Mestrado, com início das aulas previsto para 28 de novembro de 2022. O concurso é 

aberto a candidatos/as cabo-verdianos(as) e estrangeiros e o edital terá vigência de 15 de 

agosto a 15 de novembro de 2022. 

APRESENTAÇÃO 

O PPGCS em Ciências Sociais da Uni-CV emerge como resposta à necessidade de 

elevação do patamar de formação de profissionais em grau avançado, especializados em 

temas relacionados com os mais prementes desafios do desenvolvimento do arquipélago. 

Baseada numa proposta de formação e produção de conhecimento de carácter 
interdisciplinar (Sociologia, Antropologia e Ciência Política), o Curso propõe quatro 
áreas de concentração: ti) Cultura e Identidade no Contexto da Globalização. (ii) Estado, 
Políticas Públicas e Desenvolvimento; (111) Instituições Políticas Democracia e 

Governação e (IV) Sociedade Civil e Movimentos Sociais. 

PERFIL DOS CANDIDATOS 

Perfil de entrada: podem candidatar-se ao curso de Mestrado os titulares de um grau de 

licenciado em Ciências Sociais e/ou outras áreas afins com classificação mínima de 14 

valores, na escala de Oa 20 valores. Excecionalmente, podem ser admitidos candidatos. 
com outras classificações, desde que possuam curriclIlll/11 viltle relevante na área da 

formação . 

Perfil de saida: a obtenção do grau de Mestre resultará de uma formação especializada 

que permitirá o desenvolvimento de atividades científicas e pedagógicas em instituições 

de Ensino Superior. De igual modo. os candidatos que obtiverem o grau de Mestre 

poderão desenvolver atividades de consultoria nos domínios do desenvolvimento 
econômico e social em instituições governamentais. não-governamentais e organizações 
de cooperação bilateral e multilateral. 

1 

-------------- _._-.-._------------- --- 



ORGANIZAÇÃO DO CURSO: o curso tem uma duração de vinte e quatro meses e 

contempla duas etapas. A primeira, de aprofundamento de estudos, ocorre no primeiro 

ano curricular. A segunda. destina-se à preparação, apresentação e defesa da dissertação. 

Para mais informações sobre o Curso. consulte o site da Uni-CV 

https://www.unicv.edu.cv/pt/ensino/cursos/mestradosli 572-ei 'n ias-sociais ou 

infomcs@unicv.cv . 

REGIME, HORÁRIO E MODALIDADE DE ENSINO 
O curso desenvolve-se em regime dc tempo integraL no período pós-laboral - das 17:00 

às 21 :00 -. sendo ministrado na modalidade presencial c, excecionalmente. de forma 

remota. 

NlrMERO DE VAGAS: 25 
FCSHA - Praia - 15 

FCSHA - Mindelo -10. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRiÇÃO: 

a) 	 Requerimento endereçado ao Diretor do Curso, 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) Cm1a de motivação com indicações do pré-projeto de pesquisa; 

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: 

n Fotocópia do histórico escolar da licenciatura e, se julgado necessário, conteúdos 

programáticos discriminados das unidades curriculares: 

g) Comprovativos da experiência prolissional e de cursos considerados relevantes 

pelo candidato; 

h) Currículo académico e prolissional 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. 	 Platafi.)mla 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 contaetar a Comissão do Curso através do email 

ppg.csociais(ã),adm.urucv.edu.cv, ou infomcs:1Vunicv.cy ou os· Serviços 
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Académicos através dos tel. (00238) 3340-140 (Praia) e (00238) 3340708 

(Mindelo) ou email: infopg@unicv.cv. 

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. 

CALENDÁRIO DO PROCESSO: 

Etapas Datas 

Período de inscrição (candidatura): 15/08/2022 a 28/ I 0/2022 
r 

Ia etapa da seleção (análise documental): 03/1 1/2022 a 04/1 1/2022 

2" etapa (opcional) de seleção (entrevistas): 07/11/2022 a 09/1 1/2022 

Publicação dos resultados: 11/11/2022 

Período de matrícula ' : 15/1112021 a 26/11/2022 
r 

Início das aulas: 128/11/2022 (a depender do 
. número mínimo de inscritos na 

I1 Praia eno Mindelo) ! 
Recurso: os recursos devem ser dirigidos á Comissão de Seleção. através do endereço 
eletrónico do PPGCS (ppg.csociais@adm.unicv.edu.cy), até 48 horas após a 
disponibilização dos resultados de cada etapa. 

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 c 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. 

Presidente da Faculdade de Ci ncias Sociais. Humanas e Artes 

1 Valor de matrícula: 3.000$00 acrescido de 500S00 de cartão de estudante e 202$00 de seguro escolar. 
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