UNIVERSIDADE DE CABO VERDE
ESCOLA DE NEGÓCIO E GOVERNAÇÃO
PROGRAMA DE MESTRADO EM LIDERANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS
1ª Edição – 2019/2020

Edital do Processo de Seleção – PRORROGAÇÃO
O Programa de Mestrado em Liderança e Políticas Públicas 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 02 de março de 2020.
O curso é aberto a candidatos cabo-verdianos e estrangeiros, e as inscrições decorrem até o dia 18 de
fevereiro de 2020.

_________________________________________________________________________
1. APRESENTAÇÃO
A Universidade de Cabo Verde consciente das duas responsabilidades no desenvolvimento do capital
humano e na melhoria da produtividade e competitividade das instituições, organizou e oferece o presente curso
em Liderança e Políticas Públicas, na certeza que constitui uma resposta aos desafios e as necessidades do
mercado.
O Mestrado em Liderança e Políticas Públicas é um curso de aperfeiçoamento e de especialização. Visa
fornecer uma formação avançada em Liderança e desenvolver competências e conhecimentos científicos, teóricos
e práticos, atualizados e adequados ao exercício de funções, com ética e responsabilidade, em Cargos Políticos, na
Administração Pública Central e Municipal, em Institutos, Fundações e Associações, em Empresas públicas e
Privadas, em Organizações Internacionais e em ONG´s.
O programa do curso é desenvolvido no sentido de satisfazer o mercado Cabo-verdiano e também o
mercado africano, mais concretamente os PALOP. A distribuição da carga horária é concebida para permitir que
os discentes conciliem o curso com o exercício das suas profissões.
Os docentes do curso serão motivados a adotar uma estratégia de ensino baseada numa pedagogia
participativa e recorrente a estudos de casos. Isto visa engajar os discentes em conhecimentos e experiências
práticas que podem ser usadas no desenvolvimento da liderança e aplicação de políticas públicas com ética e
responsabilidade.
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2. PERFIL DOS CANDIDATOS
Perfil de Entrada
Podem candidatar-se ao curso conducente ao grau de Mestre em Liderança e Politicas Publicas:
a) Os detentores de grau de licenciatura em Economia, Gestão de Empresas, Administração Pública, Direito,
ou áreas afins;
b) Outros com graus académicos superiores e com reconhecido conhecimento e experiência em empresas
públicas ou Institutos Públicos, Administração Pública Central e Local;
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.

Perfil de saída
O Diplomado em Liderança e Politicas Publicas poderá exercer as seguintes atividades profissionais:






Administração Pública central e Local, Organizações Não-Governamentais e Multinacionais
Organizações Internacionais, Cooperação Internacional e Agências de Desenvolvimento
Consultadorias, Analista Político, Assessoria e Comunicação Política e Internacional
Sector Privado
Docência e investigação, com competência para prosseguir programa doutoral em áreas afins.

3. 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 1º e o 2º 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 científico, cujo
tema se relaciona com o trabalho final do mestrado, nas revistas da universidade;
 Defender com sucesso, perante uma banca, a dissertação de mestrado.

4. REGIME E NATUREZA
O Curso desenvolve-se em regime de tempo integral e é de natureza presencial.
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5. HORÁRIO
O Curso funcionará em duas temporalidades:
a) Para as disciplinas cujos docentes residem no país, as aulas serão ministradas no período
pós-laboral, das 18:00 às 21:00 horas.
b) No caso das disciplinas cujos docentes vêm do estrangeiro, as aulas serão ministradas de modo
intensivo: das 15:00 às 21:00 horas em dias consecutivos.

6. NÚMERO DE VAGAS
 28 Estudantes

7. ENDEREÇO PARA ENVIO DE CANDIDATURA
Secretaria da Escola de Negócio e Governação - ENG, Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de
Santiago, Cabo Verde. CP.242-A Telef: (238) 3340-503. E-mail: lpp@adm.unicv.edu.cv.

8. CALENDÁRIO PROCESSUAL
 Período de Inscrição (candidatura): 08 de janeiro ao 18 de fevereiro de 2020.
 Período de Seleção: 19 de fevereiro de 2020.
 Data da Publicação da lista dos selecionados: 20 de fevereiro de 2020.
 Período de Recurso: Os recursos devem ser dirigidos à Comissão de Seleção, através do endereço
eletrónico do Coordenador do Curso de Mestrado, ate 48 horas depois da publicação.
 Período de Matrícula: 20 a 28 de fevereiro de 2020.
 Data de Início das Aulas: 02 de março de 2020.

9. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
a) Formulário de inscrição;
b) Carta de motivação;
c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Diploma do curso de licenciatura;
e) Conteúdos programáticos descriminados das unidades curriculares (Histórico escolar);
f) Currículo académico e profissional atualizado e documentado;
g) Passaporte (cópia) - exigido somente para estrangeiros;
h) Comprovativo de pagamento da Taxa de inscrição no valor de 1.500$00 (mil e quinhentos
escudos).
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10. O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO É FEITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA OU
DEPÓSITO BANCÁRIO:
• BANCO CABO-VERDIANO DE NEGÓCIOS (BCN)
 NIB: 000400000232645210159
 IBAN: CV64 0004 0000 0232645210159
 SWIFT/BIC: Banco Correspondente Santander Totta -TOTAPTPL
• CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE (CECV):
 NIB: 0002 0000 2844343610119
 IBAN: CV64 0002 0000 2844343610119
 SWIFT/BIC: CXECCVCV
• BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO (BCA):
 NIB: 0003 000073053029101 76
 IBAN: CV64 0003000073053029101 76
 SWIFT/BIC: BCATCVCV
OBS: Nos talões de depósito ou de transferência bancária deve constar, na área de descrição, a referência
“Candidaturas ao MLPP 2019-20”, e o nome do candidato por extenso.

Praia, 27 de dezembro de 2019.
Presidente da Escola de Negócio e Governação

Professor Doutor João António Furtado Brito

O Diretor do Curso

Professor Doutor António Baptista

4

