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ACONTECEU NA UNICV

X ENCONTRO INTERNACIONAL
DE FITOSSOCIOLOGIA REUNIU
INVESTIGADORES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

A Universidade de Cabo Verde,
através do seu Centro de Investigação
em Desenvolvimento Local e
Ordenamento
do
Território
(CIDLOT), recebeu de 5 a 7
de novembro, o X Encontro
Internacional de Fitossociologia
intitulado “European Meeting of
Phytosociology and Biogeography
and Syntaxonomy of the Atlantic
Regions”. A Sessão Solene de Abertura
realizou-se no dia 6. A agenda do
encontro abordou diversos aspetos
em torno do tema central com uma
distribuição pelas seguintes sessões:
“Bioclimatologia e biogeografia do
ambiente insular”, “Sintaxonomia
da Vegetação das ilhas Atlânticas”
e “Biogeografia e Sintaxonomia da
Vegetação Africana”. O evento que
contou com investigadores de diversos
países da Europa, Canárias e África,
foi uma oportunidade para conhecer
a riqueza florística que encerra o
espaço atlântico. O X encontro foi
realizado em parceria com Instituto
de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa
e o Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa e contou com
uma expedição final, que mostrou a
rica e exclusiva flora deste arquipélago
Macaronésio, guiada por especialistas
na matéria. As comunicações orais e
em pósteres debruçaram-se sobre as
seguintes temáticas: “Bioclimatologia
e biogeografia do ambiente insular”,
“Sintaxonomia da Vegetação das
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ilhas Atlânticas” e “Biogeografia e
Sintaxonomia da Vegetação Africana”.
ESTUDANTES DE ESTATÍSTICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EM MOBILIDADE NA UNICV

Fruto de mais um acordo de
cooperação
internacional,
a
Universidade de Cabo Verde recebeu,
no dia 2 de novembro, mais dois
estudantes do curso de Estatística da
Universidade Federal do Pará (UFPA),
em mobilidade internacional, no
âmbito do Programa de Mobilidade
Académica firmado entre a UFPA e a
Uni-CV. Os estudantes José Ailton de
Lima e Sibelle Nascimento Vilhena,
selecionados para o efeito, tiveram a
oportunidade de vivenciar, em Cabo
Verde, experiências académicas e de
integração e crescimento pessoal.
Ambos fazem parte do projeto
“Delinquência Juvenil e Aumento da
Criminalidade na Cidade da Praia”,
coordenado na UFPA, pela professora
Silvia Almeida, do Instituto de
Ciências Exatas e Naturais (ICEN),
e desenvolvido em parceria com o
curso de Estatística da Universidade
de Cabo Verde. Em agosto de 2017,
as estudantes Isis de Sousa e Thays
Santos, da Universidade Federal do
Pará realizaram um intercâmbio
académico na Uni-CV, numa missão
proporcionada pelo projeto PróMobilidade Internacional Discente
e Docente CAPES/AULP, inserida
no programa “Construção e Análise
de Indicadores da Violência Urbana
da Cidade da Praia: O Caso da
Zona Norte”. O Programa de
Mobilidade Acadêmica firmado
com a Universidade de Cabo Verde
estabelece o período de um mês
para o intercâmbio dos estudantes.

As passagens e o alojamento são
suportados por bolsas do Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
BIODIVERSIDADE TERRESTRE EM
CABO VERDE FOI TEMA DE CICLO DE
PALESTRAS REALIZADO NA UNICV/
SÃO VICENTE

A Faculdade de Engenharia e
Ciências do Mar, realizou no dia 2
de novembro, um ciclo de palestras
sobre a “Biodiversidade Terrestre
em Cabo Verde”, com o intuito de
colocar os estudantes em contacto
direto com investigadores de topo
com vista a serem incentivados para
o campo da ciência. Neste ciclo de
palestras pretendeu-se dar a conhecer
aos estudantes e docentes do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas e
demais interessados, projetos científicos
que estão a decorrer na área da
biodiversidade terrestre de Cabo Verde
nomeadamente com Artrópodes e,
ainda, técnicas de estudo padronizadas
nesse âmbito. Os investigadores
estiveram em Cabo Verde a tentar
produzir investigação aplicada e focada
no levantamento da biodiversidade
tendo sido aproveitada a oportunidade
para, vincular esses investigadores aos
estudantes. O ciclo de palestras contou
com presença de investigadores da
Finlândia e dos Açores.
FÓRUM “DESAFIOS DA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO E
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CULTURAL”, REALIZADO NA UNICV

O Fórum “Desafios da Preservação
do Património e Desenvolvimento
do Turismo Cultural”, foi realizado
pela Faculdade de Ciências Sociais,
Humanas e Artes (FCSHA) da Uni-
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CV e a Fundação Amílcar Cabral, em
parceira com a Fundação Lelio e Lisli
Basso. O ato aconteceu no dia 3 de
novembro, no auditório do Campus
do Palmarejo. A Presidente da
FCSHA reiterou a importância deste
Fórum para a faculdade, mas também
para as cidades de Cabo Verde. O
Administrador da Fundação Amílcar
Cabral afirmou que a preservação do
património e a realização de políticas
públicas para um turismo sustentável
e solidário só se pode alimentar e
frutificar com a formação, educação
e a formação especializada. O Chefe
da Cooperação da União Europeia
em Cabo Verde também reforçou a
ideia de que o turismo não pode ser
somente sol e praia e avançou que
Cabo Verde tem muito para mostrar
ao resto do mundo, tem muito a
ser valorizado. No mesmo âmbito,
teve ainda lugar a apresentação de
dois painéis. No 1º painel foram
debatidos os seguintes temas:
“Políticas públicas de salvaguarda do
património cultural em Cabo Verde.
O papel da educação patrimonial”,
“As cidades e o desenvolvimento do
turismo cultural – do ordenamento,
gestão do território e salvaguarda
do património natural e cultural” e
“A Gestão das Áreas protegidas e o
desenvolvimento do turismo – lições
aprendidas e perspetivas futuras”.
Temas como “O turismo cultural
como fator de desenvolvimento
local”.
“Subsídios
para
uma
política de formação”. “A economia
solidária do sector do turismo”. “A
experiência de Cidade Velha” e “Por
um turismo de base comunitária;
experiências de cooperação na bacia
do Mediterrâneo” foram debatidos
no 2º painel. O Professor Doutor
Lourenço Gomes, sublinhou que a
academia poderá dar o seu contributo
em prol do desenvolvimento da
cultura e do património de Cabo
Verde. Participaram no encontro
atores com responsabilidades na

gestão do território, implementação
das políticas de salvaguarda e proteção
do património cultural e do sector do
turismo, instituições da administração
pública central e local e representantes
de organizações da sociedade civil,
sector privado, entre outros.
ACERVO DE LUÍS ROMANO VIRÁ A
CABO VERDE

A Universidade de Cabo Verde em
parceira com a Embaixada do Brasil
em Cabo Verde, recebeu o Seminário
Internacional sobre “Luís Romano
e o Brasil”, no dia 3 de Novembro,
no auditório da Reitoria. O Senhor
Ministro da Cultura e Industrias
Criativas, afirmou esperar que a partir
daquela data Luís Romano pudesse ser
mais estudado, melhor compreendido
e amado por Cabo Verde. “Luís
Romano representou Cabo Verde,
levou o nome de Cabo Verde para fora
do país e criou uma imagem positiva
e privilegiada do cabo-verdiano no
Brasil”, apontou a Reitora da UniCV. A Diretora do Centro Cultural
Brasil Cabo Verde manifestou dois
sentimentos: - “Orgulho” e “alegria”.
“Orgulho por ser pelas mãos do Brasil
que o Luís Romano de certa forma
volta para casa, e alegria porque é
um reencontro com uma pessoa que
conhece há uns anos por causa da
literatura cabo-verdiana, que é Simone
Caputo Gomes”. “Este seminário é
um seminário de aprendizagem do
autor, mas também é um seminário
sobre aquilo que nós poderemos vir
a decidir o que fazer com o resgate e
com um autor como Luís Romano”,
avançou a Diretora da Biblioteca
Nacional de Cabo Verde. A Professora
Simone Caputo Gomes, descreveu
Luís Romano como um “magnífico”

em termos de literatura, de texto e de
temas candentes de Cabo Verde que
trazia ao público. Afirmou ainda que o
autor cabo-verdiano era um “erudito”.
“O meu apelo é no sentido de Cabo
Verde valorizar as obras escritas por ele
na época anticolonialista, que foram
proibidas em Portugal e Cabo Verde,
mas que foram publicadas no Brasil.
Foi nessas obras que ele deu a conhecer
ao mundo a situação em que vivia o
povo cabo-verdiano”, disse. “Estamos
empenhados em trazer a sua literatura
para o convívio dos cabo-verdianos e
vamos editar um livro da sua autoria
que fala dos diferentes escritores caboverdianos”, frisou a Presidente da
Academia Cabo-verdiana de Letras,
tendo ainda sublinhado que são no
total mil e seiscentos livros que serão
doados à Biblioteca Nacional, sendo
que uma parte ficará na Académia
Cabo-verdiana de Letras, onde poderá
ser consultada por pessoas interessadas
em conhecer a escrita de Luís Romano.
No mesmo âmbito, teve ainda lugar
apresentação de três comunicações,
nas quais foram abordados “O
acervo do intelectual binacional Luís
Romano”, “Luís Romano – Memórias
de um patrono na diáspora” e “As
relações Brasil-Cabo Verde em Ilha
(1991), de Luís Romano”. A sessão
do encerramento ficou a cargo do
Embaixador do Brasil em Cabo Verde,
Dr. José Carlos de Araújo Leitão.
UNICV DISCUTE COOPERAÇÃO COM
UNIVERSIDADES DA ITÁLIA

O Diretor do Departamento de
História, Sociedade e Ciências
Humanas da Universidade de Salento,
Professor Doutor Fabio Pollice e a
Profª. Doutora Simone Bozzato, da
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Universidade de Roma - Tor Vergata,
Itália, acompanhado da representante
da Fundação Amílcar Cabral, Dr.ª
Tatiana Neves, reuniram-se com a
Reitora da Uni-CV, Professora Doutora
Judite Medina do Nascimento, no
dia 6 de novembro. No encontro
foram discutidas as possibilidades
de cooperação entre a Universidade
de Cabo Verde, a Universidade de
Salento e a Universidade de Roma
- Tor Vergata. A Universidade de
Salento é uma instituição de ensino
superior pública localizada na cidade
de Lecce, na Itália, fundada em 1955.
A Universidade de Roma Tor Vergata
é uma universidade pública, fundada
em 1982 e localizada em Roma, Itália.
É a terceira maior universidade da
capital da Itália e colabora em projetos
internacionais de pesquisa com as “top
500 Universities”.
PARTICIPAÇÃO DA UNICV NO
FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO

A Universidade de Cabo Verde
participou no Fórum Nacional
de Educação, que se realizou, no
auditório da Universidade Jean Piaget,
a partir do dia 8, prolongando-se até
ao dia 10 de novembro, sob o lema
«Por uma visão contemporânea da
educação». O Fórum Nacional de
Educação (FNE), que aconteceu
em parceria com a UNICEF, visa
mobilizar os diversos atores envolvidos
no desenvolvimento da educação do
país, bem como criar um ambiente
de parceria e compromisso conjunto.
Participaram na abertura oficial
do Fórum, a Reitora da Uni-CV,
Professora Doutora Judite Medina do
Nascimento e membros da Equipa
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Reitoral, os Presidente da Escola de
Negócios e Governação e da Faculdade
de Ciências Socias, Humanas e Artes,
dirigentes de serviços, docentes e
estudantes. A abertura oficial foi
presidida pelo Primeiro-ministro, José
Ulisses Correia e Silva, acompanhado
da Ministra da Educação, Maritza
Rosabal. No decurso do seu discurso,
o Primeiro-ministro destacou uma
iniciativa fruto de um trabalho
conjunto entre o Ministério da
Educação e a Universidade de Cabo
Verde, para montar, ainda no corrente
ano letivo, um programa que terá um
impacto muito forte, relativamente à
qualificação de competências, frisando
que o sistema de ensino superior
precisa de competências de alta gestão
para as empresas e a administração
pública. De destacar as seguintes
apresentações da parte da Uni-CV: pela
- Vogal da Cátedra Eugénio Tavares
de Língua Portuguesa, Professora
Mestre Mariana Faria e pela docente
da Uni-CV, Professora Elvira Reis, de
uma comunicação intitulada “Língua
Portuguesa como Língua Segunda”;
da Vice-Reitora para Extensão
Universitária, Doutora Astrigilda
Silveira, que se debruçou sobre “TIC
& Educação”, do Professor Doutor
Victor Fortes que debateu com outros
investigadores a “Avaliação Formativa.
Estratégia de Melhoria da qualidade
das aprendizagens dos alunos nas
salas de aula”, do Professor Doutor
Arlindo Vieira, que apresentou uma
comunicação intitulada “Formação
continua”, do Pró-reitor para
Graduação e CESP, Professor Doutor
João Cardoso, que apresentou a
“Diversificação das ofertas formativas
do Ensino Superior na perspetiva das
necessidades de formação do país” e
da Reitora da Uni-CV que debateu,
com outros Reitores, a temática da
“Qualidade e Relevância do Ensino
Superior”.

INSTITUTO DE LÍNGUA FRANCESA
EXIBE DOCUMENTÁRIO “CABO
VERDE: UMA HISTÓRIA SUBMERSA”,
DE EMANUEL D’ OLIVEIRA

O Instituto de Língua Francesa da
Uni-CV, exibiu o documentário
“Cabo Verde: uma história submersa”,
de Emanuel D’ Oliveira, no dia
10 de novembro, no auditório da
Escola de Negócios e Governação.
O documentário que conta com um
financiamento da Embaixada da
França e da Cabo Verde TradeInvest,
mostra uma grande variedade de
canhões submersos, barcos afundados,
ancoras, peças, artilharia e incontáveis
peças marinhas, de uma história
de anos, contada em 52 minutos
de imagens captadas em três ilhas
diferentes (Santiago, São Nicolau
e São Vicente). O documentário é
composto por três atos: compreender
a existência do património, que
património temos e o centenário dos
afundamentos no Porto Grande. Este
documentário, realizado por Emanuel
D’ Oliveira, acompanhado por Erwan
Savin, é uma aventura percorrida
de 1995 a 2001 com o objetivo de
chamar a atenção para a riqueza
existente mergulhada no mar e que
muito tem para contar.
INVESTIGADORES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS DEBATEM O
ENSINO E A APRENDIZAGEM DE
PORTUGUÊS

As III Jornadas de Língua Portuguesa
- Investigação e Ensino, organizadas
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pela Cátedra Eugénio Tavares de
Língua Portuguesa, unidade de
investigação criada pela Universidade
de Cabo Verde e pelo Camões, I.P.,
debateram o ensino e a aprendizagem
de português, de 13 a 15 de novembro,
no Auditório da Reitoria. A Diretora
da Cátedra Eugénio Tavares de
Língua Portuguesa afirmou que a
Cátedra está intrinsecamente ligada
aos projetos de formação em Língua
Portuguesa, língua segunda/língua
estrangeira da Uni-CV, lecionados
aos membros dos cursos de
formação graduada e pós-graduada,
designadamente aos orientandos das
dissertações do Mestrado em Ensino
do Português, Língua Segunda/
Língua Estrangeira da Uni-CV.
A Reitora da Uni-CV destacou a
importância da língua portuguesa para
se atingir o mundo, bem como para
o processo de ensino-aprendizagem
das outras línguas estrangeiras.
De destacar, comunicações sobre:
o Plano Nacional de Leitura, as
Tecnologias Móveis para o Ensino
e a Aprendizagem de Português
como Língua Segunda, a Leitura
na Era Digital, Aprender a Língua
Portuguesa com o Moodle; Materiais
Didáticos e Aprendizagem Literária;
Fundamentos teórico-metodológicos
de avaliação de competência
linguístico-comunicativa; Princípios
e(m) práticas para avaliar competência
linguístico-comunicativa e Produção
de Materiais para o Ensino Bilingue.

Pedro Pires para a Liderança. A II edição
aconteceu no dia 15 de novembro, no
auditório da ENG. Este ciclo “Annual
Lectures”, que decorreu sobre o tema
“Reimagined Histories”, aconteceu
no âmbito da estratégia do Instituto
Pedro Pires para a Liderança (IPP)
de promoção do debate, de partilha
de ideias e experiências e de maior
aproximação ao meio universitário
cabo-verdiano. Este ano, o convidado
foi o artista plástico, natural do Gana,
Godfried Donkor, mas que durante
muito tempo viveu em Londres, onde
estudou arte na Saint Martins College
of Art e mais tarde concluiu um
mestrado, no School of Oriental and
African Studies (SOAS), e uma pósgraduação, em Barcelona, na Escola
Massana. O trabalho de Godfried
Donkor mistura estilos e imagens de
divisões políticas e culturais, investiga
e enfatiza a crioulização como força
criativa emergente da reciprocidade da
linguagem, da cultura e da interação
social, informou a mesma fonte.
Godfried Donkor já realizou várias
exposições individuais e coletivas por
todo o mundo, incluindo Reino Unido,
Bélgica, França, Alemanha, Polónia,
Senegal, Suécia, Áustria, África do Sul,
EUA, Espanha, Itália, Cuba, Trinidad e
Tobago, Turquia, Gana.
UNICV REALIZA FÓRUM
INTERNACIONAL EM GÉNERO
NO ÂMBITO DOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
NO HORIZONTE 2030: DIÁLOGOS
SUL-SUL

UNICV ACOLHE II EDIÇÃO DO CICLO
DE “ANNUAL LECTURES”

A Escola de Negócios e Governação
da Uni-CV associou-se, pelo 2º ano
consecutivo, ao ciclo de “Annual
Lectures”, promovido pelo Instituto

O Centro de Investigação e Formação
em Género e Família (CIGEF)
e o Laboratório de Pesquisa em
Ciências Sociais (LPCS) da Uni-CV,
realizaram o Fórum Internacional em

“Género no âmbito dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável no
horizonte 2030: DIÁLOGOS SULSUL”, em parceria com o Instituto
Cabo-verdiano para a Igualdade e
Equidade do Género (ICIEG), e com
apoio técnico e financeiro do Fundo
das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), Fundo da População
das Nações Unidas (UNFPA), entre
os dias 16 e 17 de novembro, no
auditório da Reitoria. A agenda do
Fórum abordou diversos aspetos
em torno do tema central com uma
distribuição de 5 grandes painéis
temáticos: (i) Estatísticas de Género;
(ii) Género e Violências; (iii) Género
e Empoderamento Económico e
Político; (iv) Género e Direitos
Humanos; e (v) Maternidades e
Paternidades reais e simbólicas. O
Fórum teve por objetivo promover/
fortalecer o diálogo horizontal entre
os países do Sul, sobre assuntos
de interesse mútuo, mormente a
igualdade de género e a cultura da
não-violência, o empoderamento
das mulheres, bem como o respeito
pelos direitos humanos dos cidadãos
e das cidadãs, independentemente
da sua condição, numa perspetiva
comparativa. Também se propôs
uma reflexão entre os diversos
setores da sociedade cabo-verdiana,
designadamente
Universidades,
Governo, Sociedade Civil e o
Sector Privado, que, em parceria
com convidados/as internacionais,
debateram as semelhanças e diferenças
entre os vários países, procurando,
juntos, melhores alternativas à
promoção de uma maior igualdade,
menos violência, em prol do
desenvolvimento. Com este Fórum,
visou-se uma maior proximidade e
fortalecimento da cooperação SulSul entre Cabo Verde e os outros
países africanos e da América Latina
(Brasil); sugestões de estratégias e
ações para a implementação dos ODS
identificadas; uma rede de parceria Sul-
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Sul, particularmente entre instituições
da CPLP iniciada; Instituições
Públicas, privadas e da Sociedade Civil
sensibilizadas para o cumprimento dos
ODS, particularmente em matéria
de género. Este Fórum enquadrase na comemoração do 11º e 9º
aniversários da Uni-CV e do CIGEF
respetivamente, e também no mês do
ativismo sobre a Igualdade de Género
e da Não-violência. O Fórum deu
particular importância ao Diálogo
Sul-Sul e, para tanto, contou-se
contar com a presença de convidados
oriundos, dos países também do Sul,
nomeadamente, da Guiné-Bissau,
Moçambique, Angola, Chile e Brasil.
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programa da UN Women “Empower
Women Champion for Change
2016/2017”, e, em 2017, fundou a
Bitness, uma plataforma que pretende
empoderar as mulheres e promover
maior igualdade de género através
da tecnologia e do design. Projetos
recentes têm como objetivo aplicar
tecnologias criativas para melhorar
a experiência de conhecimento do
corpo e dos cuidados íntimos de saúde
para as mulheres, os seus direitos.
EMBAIXADORA DE ESPANHA VISITA
UNICV MINDELO

UNICV REALIZA WORKSHOP
“DESIGN DE E-TEXTILES”

A
investigadora/designer
da
Universidade
de
Newcastle,
Inglaterra, Teresa Almeida, Ph.D., foi
a convidada do workshop organizado
pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Uni-CV. “Design de
e-textiles: introdução aos circuitos
têxteis”, foi o tema do workshop. No
workshop, pretendeu-se apresentar
os circuitos têxteis construídos a
partir de materiais com propriedade
de condução de corrente elétrica.
Também foram mostrados exemplos
aplicados ao design de interação e
à prática artística. Durante a sessão
foram utilizados materiais diversos
para desenvolver um circuito têxtil
simples ou mesmo adquirir novas
técnicas de experimentação e métodos
DIY (do-it-yourself ) para fazer
sensores têxteis. A Investigadora/
designer é doutorada em HumanComputer Interaction, foi laureada no

A Embaixadora de Espanha em
Cabo Verde, Caridad Batalla Junco,
visitou no dia 17 de novembro o
Pólo do Mindelo da Universidade de
Cabo Verde. O Leitor de Espanhol
apresentou um balanço das atividades
realizadas e um cronograma para
as próximas atividades a serem
desenvolvidas. Na Uni-CV decorrem
cursos livres de espanhol e prevêemse atividades que têm por finalidade
apresentar a cultura espanhola à
sociedade, com temas natalinos e
carnavalescos ao estilo caribenho.
De ressaltar, a excelente parceria
entre a Uni-CV e a Universidade de
Vigo no que tange aos mestrados e
doutoramentos em Oceanografia e
o Projeto EMPREAMAR-CV, cujo
apoio incondicional tem sido de
valiosa importância.
UNICV INTEGRADA NO CENTRO
INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
DOS AÇORES

A Universidade de Cabo Verde
integrou-se no Centro Internacional
de Investigação, para as áreas do Clima,
Terra, Espaço e Oceanos, criado nos

Açores. A plataforma envolve vários
países e instituições, com o objetivo
comum de estudar as áreas do Clima,
Terra, Espaço e Oceanos e promover
o emprego científico de recursos
humanos altamente qualificados. A
criação do AIR Centre foi formalizada
com a assinatura da Declaração de
Florianópolis, Brasil. Cabo Verde,
Portugal, Brasil, Espanha, Angola,
Nigéria, Uruguai, São Tomé e
Príncipe, com o envolvimento
do governo regional dos Açores,
criaram o Centro Internacional de
Investigação dos Açores, em inglês
Atlantic
International
Research
Centre (AIR Centre). O Reino
Unido e a África do SUL são,
nesta fase, países Observadores.
O AIR Centre conta ainda com a
participação de várias organizações
de investigação e tecnologia, entre
as quais: EUROcean, PLOCAN,
Barcelona Super Computing Centre
CEiiA, Universidade do Texas em
Austin, Universidade de Cabo
Verde, Instituto Marinho da Irlanda,
SINTEF, WavEc, Associação RAEGE
dos Açores, INESC TEC, o INESC
Brasil, o Instituto de biodiversidade e
o Instituto Espanhol de Oceanografia,
entre outras. Estão igualmente
envolvidas
diversas
empresas
multinacionais, incluindo a Elecnor
Deimos, Thales, EDP Inovação,
Lusospace e Tekever.
UNICV COMEMORA O DIA
INTERNACIONAL DA FILOSOFIA
SOB O LEMA “O TRABALHO COMO
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
DO SER HUMANO E DA SOCIEDADE”

A Faculdade de Ciências Sociais,
Humanas e Artes da Uni-CV
comemorou o Dia Internacional de
Filosofia sob o lema “O Trabalho
como Ferramenta de Transformação
do Ser Humano e da Sociedade”, no
dia 23 de novembro, no auditório do
Campus do Palmarejo. A agenda da
celebração abordou diversos aspetos à
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volta do lema central, dividido em dois
painéis, nos quais foram apresentadas
as seguintes comunicações: “Da
Essência do Trabalho ao Trabalho
Essencial”; “Por uma Filosofia que
valorize as Competências dos alunos”;
“Subsídios para uma Problemática
do Ensino, Conteúdo e Avaliação em
Filosofia”; “O(s) Sentido(s) da Filosofia
na Contemporaneidade” e “Por um
Programa de Filosofia que funcione
como uma Ponte para o Futuro”. Na
comemoração, discutiram-se as práticas
e os modelos do ensino da Filosofia
em Cabo Verde, analisaram-se os
problemas e os desafios, apresentaramse propostas, desenharam-se novos
paradigmas de lecionação, desde
o ensino básico, passando pelo
secundário e pelo universitário. A
iniciativa colocou a ênfase no facto de
ambicionar ser o ponto de partida para
criação de uma futura Associação de
Professores e Profissionais de Filosofia
em Cabo Verde.
UNICV REFORÇA PARCERIA COM A
UNIVERSIDADE DO LUXEMBURGO

A Professora e Diretora do CIGEF,
Clementina
Furtado,
esteve
numa missão na Universidade de
Luxemburgo, de 27/11 a 02/12, a
convite da Professora Investigadora
Sabine Ehrhart, tendo como ponto de
contacto o Doutorando Bernardino
Tavares, do grupo de pesquisa de
que Clementina Furtado fez parte
no período de 2015 a 2017. Tratase do STAR Projet, coordenado
pelo Professor Investigador Kasper
Juffermans. A missa teve como
propósito o reforço das relações entre
as duas universidades e respetivos

pesquisadores/as e a criação das bases
para a renovação do acordo de parceria
entre as duas. O primeiro encontro
realizado foi com a Pesquisadora Sabine
Ehrhart, no dia 27 e discutiram-se os
pontos comuns para pesquisas futuras,
nomeadamente temas relacionados
com
as
migrações
nacionais,
continentais e intercontinentais e
questões no domínio das famílias
mistas, do ponto de vista da cultura
e das línguas. Também foi realizado
um encontro com os Serviços de
Relações Internacionais da Reitoria
daquela Universidade, com a
Madame Stéphanie Schott, a fim
de se discutirem os procedimentos
administrativos necessários a uma
futura colaboração. Vários pontos
foram mencionados, nomeadamente o
acesso ao acervo bibliográfico, futuras
mobilidades para pesquisadores/as
estudantes e pessoal administrativo,
a realização de pesquisas e a criação
de uma nova convenção englobando
essas atividades. De destacar os
contactos retomados para a criação
de uma rede de pesquisadores/as
para o desenvolvimento da pesquisa
liderada pelo Professor António da
Graça (P.hD), intitulada “Segunda
geração de cabo-verdianos na Europa
e o reforço de seus laços com Cabo
Verde” em cinco países europeus,
incluindo o Luxemburgo. A missão
englobou ainda a presença da Profª
Furtado no lançamento público
de um projeto intitulado iTEO et
Mulipec, sob a direção de Claudine
Kirsch; um encontro com outros
membros do grupo de pesquisa
MLing e atores do plurilinguismo
escolar em Luxemburgo e a presença
no Curso de Mestrado ministrado
por Mme Ehrhart, juntamente com
o Professor Prof. Dehayes de Longwy.
A investigadora da Uni-CV teve
igualmente a oportunidade de escutar
e partilhar opiniões sobre o objeto
de pesquisa de alguns estudantes
presentes, tendo também, apresentado

uma comunicação intitulada «Les
mariages mixtes au Cap-Vert: des
préjugés aux nouvelles sociabilités».
UNICV REALIZA ATELIER DE
SOCIALIZAÇÃO “ESTUDOS DE
ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE
SEXUAL E REPRODUTIVA DAS
MULHERES COM DEFICIÊNCIA E
VIH”

O Centro de Investigação e Formação
em Género e Família (CIGEF) da
Uni-CV, em parceria com o Instituto
Cabo-Verdiano para a Igualdade e
Equidade de Género (ICIEG) e a
ONU Mulheres, realizou um atelier
intitulado “Socialização Estudos
de Acesso aos Cuidados de Saúde
Sexual e Reprodutiva das Mulheres
com Deficiência e VIH”, no dia 5 de
dezembro, no auditório da Reitoria.
No atelier foram apresentados os
resultados de estudos realizados bem
como as recomendações de melhorias.
“Direito à Informação, à Privacidade
e Garantia de Sigilo Professional”,
“Direito a Serviços e Atendimento
de Qualidade e Centrado nas Pessoas
e suas Necessidades”, “Direito a
Decidir sobre sua própria Vida e
Maternidade”, foram alguns dos
temas dos estudos apresentados. Cabo
Verde assumiu um compromisso
com a promoção da igualdade de
género, da não discriminação e
do empoderamento das mulheres,
e, particularmente, da promoção
da saúde sexual e reprodutiva das
mulheres (e não só) através da sua
adesão aos tratados e convenções
internacionais. Os compromissos
assumidos nesta matéria estão a ser
assumidos gradualmente e a prova
disso é a elaboração/implementação
de um conjunto de leis, programas ao
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longo das últimas décadas, bem como
de pesquisas diversas e investimentos
nas
infraestruturas
e
pessoal
qualificado. Contudo, ainda há alguns
obstáculos a serem ultrapassados, tais
como a capacitação de profissionais
afim de poderem atender mulheres
com
necessidades
específicas,
nomeadamente
mulheres
com
deficiência, daí que seja importante
trabalhar no sentido de promover o
acesso e a acessibilidade, adequando
os serviços às reais necessidades e
permitindo que as mulheres com
necessidades
específicas
gozem
efetivamente dos seus direitos.
UNICV ASSINA PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO
BIOSFERA

A Universidade de Cabo Verde,
assinou no passado dia 5 de dezembro,
um Protocolo de Cooperação com
a Associação Para a Defesa do
Meio Ambiente, representada pelo
Presidente da Associação, Tommy
Arruda Nobre de Melo. As duas
entidades entendem que as questões de
carácter Ambiental, da Comunicação
e da Conservação da Natureza têm
um carácter global, devendo assim
contar com o apoio e a combinação
de esforços de diversas instituições
parceiras.As
duas
instituições
comprometem-se a cooperar no
desenvolvimento de atividades no
âmbito científico-pedagógico de
largo espectro dentro da academia,
bem como prestar o apoio logístico
e orientação tutorial para a realização
dos trabalhos académicos, fomentando
a sua divulgação em conferências
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nacionais e internacionais. Esse
acordo de cooperação bilateral
beneficia todos os envolvidos, com
destaque para os estudantes, futuros
quadros qualificados da sociedade
cabo-verdiana.

UNICV ASSINA MEMORANDO
DE ENTENDIMENTO COM A
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE
MOÇAMBIQUE

INVESTIGADOR
DA
UNICV
GALARDOADO
COM
PRÉMIO
NACIONAL DIREITOS HUMANOS
2017

O Investigador da Uni-CV, Doutor
Jorge Dias, foi galardoado com o
Prémio Nacional Direitos Humanos
2017, Honra ao Mérito, na Categoria
de Estudos Científicos, pela Comissão
Nacional dos Direitos Humanos e
Cidadania, no dia 10 de Dezembro,
na cidade da Praia. O prémio foi
entregue pela Ministra da Educação,
Família e Inclusão Social, Dr.ª
Maritza Rosabal. A gala de atribuição
de prémios foi realizada no âmbito
da celebração do Dia Internacional
dos Direitos Humanos, e teve como
objetivo reconhecer o empenho e
a dedicação de todos os cidadãos
defensores dos Direitos Humanos e da
Cidadania em Cabo Verde.A edição
deste ano abrangeu cinco categorias,
nomeadamente:
“Personalidades”,”
Combate à Violência e Promoção da
Cultura da Paz”, “Estudos Científicos”,
“Associações Comunitárias” e “ONG”.
O Prémio “Estudos Científicos”
é atribuído ao Doutor Jorge Dias
pelo estudo “A Delinquência Juvenil
em Cabo Verde: da Caraterização
do Fenómeno à Contextualização
Sociocultural”, reconhecido com uma
valiosa contribuição para a reflexão
sobre as temáticas dos Direitos
Humanos e da Inclusão Social Juvenil.

No âmbito da visita do Reitor
da Universidade Pedagógica de
Moçambique (UPM) à Universidade
de Cabo Verde, nos dias 11 e 12 de
dezembro, foi assinado um protocolo
de cooperação, com o objetivo de
estimular a colaboração internacional
baseada na assistência mútua. O
ato foi rubricado pelo Reitor da
UPM, Professor Doutor Jorge
Ferrão, e pela Reitora da Uni-CV,
Professora Doutora Judite Medina
do Nascimento. O protocolo abrange
todas as áreas do conhecimento e
programas considerados de interesse
para ambas as instituições. O acordo
prevê a realização de pesquisas em
campos específicos, realização de
intercâmbio de recursos humanos,
principalmente de estudantes e de
professores das duas instituições,
visando a melhoria da capacitação
académica e profissional, promoção,
execução e divulgação de estudos,
projetos, pesquisas e outras atividades
afins. A Reitora da Uni-CV sublinhou
que este protocolo, para além da
instalação do Software GeoGebra, vai
também explorar a área da Tradução
com o objetivo de criar um acordo,
mesmo através das novas tecnologias,
por forma à Uni-CV a participar
nas formações que a UPM dá nesse
domínio. O Projeto de Formação
de Formadores em GeoGebra para
Moçambique, que visa a Criação do
Instituto GeoGebra na Universidade
Pedagógica de Moçambique, que irá
contar com as seguintes Instituições
Parceiras:
Instituto
GeoGebra
Portugal (IGP), Escola Superior de

9

Número 25 | Novembro/Dezembro de 2017

Educação do Instituto Politécnico
do Porto (ESE-IPP), Universidade
de Cabo Verde (Uni-CV), Instituto
GeoGebra na Universidade de Cabo
Verde (IGUni-CV), Universidade
Pedagógica de Moçambique (UPM)
e a Organização dos Estados IberoAmericanos - Para a Educação a
Ciência e a Cultura (OEI).
UNICV COMEMORA O DIA DA
LITERATURA INGLESA SOB O LEMA
“O LUGAR DA LITERATURA NO
NACIONALISMO CABO-VERDIANO”

A Faculdade de Ciência Sociais,
Humanas e Artes (FSCHA) da UniCV realizou um leque de atividades
no âmbito da comemoração do Dia
da Literatura Inglesa sob o lema “O
lugar da Literatura no Nacionalismo
Cabo-Verdiano: reflexões sobre o
legado literário de Amílcar Cabral e
seus Contemporâneos”, no dia 12 de
Dezembro, no auditório do Campus
de Palmarejo. Focado na importância
da Literatura para os universitários,
este evento procurou promover o
interesse específico dos estudantes de
Estudos Ingleses em reconhecer o lugar
da Literatura Inglesa na sociedade
cabo-verdiana, refletindo sobre a que
foi desenvolvida por Amílcar Cabral
e os seus contemporâneos. Esta foi a
5ª edição do Dia da Literatura Inglesa
na Uni-CV. Este ano, comemorouse a luta de ancestrais nacionalistas,
ou seja, Amílcar Cabral e os seus
contemporâneos,
explorando
e
refletindo os intrincados vínculos
entre as suas produções literárias
pensativas e laboriosas e os esforços
nacionalistas de hoje. Espera-se que
essas reflexões, sobre a relação entre
a literatura e a construção da nação,
façam realçar e potenciar a importância

da literatura na perceção e no interesse
académico dos estudantes. O Dia
da Literatura Inglesa é centrado no
estudante, fornece oportunidades
para os estudantes descobrirem os
seus potenciais e habilidades literárias
através das suas próprias iniciativas
criativas (e incentivo participativo dos
seus professores e público estudioso
convidado) sob a forma de poemas,
contos e peças de drama.
ENG RECEBE CONFERÊNCIA “A
UNIÃO EUROPEIA FACE AO BREXIT E
À PRESIDÊNCIA DE DONALD TRUMP
NOS EUA”

A investigadora da Universidade do
Minho, Professora Doutora Laura
C. Ferreira-Pereira, ministrou uma
conferência organizada pela Escola de
Negócios e Governação (ENG), no
âmbito do Mestrado em Integração
Regional Africana, intitulada “A
União Europeia face ao Brexit e à
Presidência de Donald Trump nos
EUA”. O evento realizou-se no dia 14
de dezembro, no auditório da Escola.
Tratou-se de uma conferência sobre
o processo de integração europeia
contemporâneo que se debruçou sobre
as principais políticas, instrumentos,
estratégias que caracterizam o atual
protagonismo internacional da UE,
sob o pano de fundo do processo
do BREXIT, da nova administração
norte-americana e do recente
lançamento do novo documento
estratégico da UE intitulado
“Estratégia Global”. Laura C. FerreiraPereira é Professora Catedrática
de Ciência Política e Relações
Internacionais da Universidade do
Minho. Desde 2012 tem atuado como
Professora Visitante da Universidade
de São Paulo. É doutora em Relações
Internacionais pela University of

Kent at Canterbury, no Reino Unido.
Tem proferido palestras (a convite)
em universidades e think tanks na
Alemanha, Brasil, Cabo Verde, China,
Itália, Polónia e Roménia. Autora e
coordenadora de vários livros, tem já
publicado um número expressivo de
artigos em revistas internacionais de
referência, designadamente Journal of
Common Market Studies, Cambridge
Review of International Affairs,
International Politics, Journal of
European Integration e Cooperation
and Conflict, de entre outras. É
Associate Editor da European Review
of International Studies e membro
do International Editorial Board da
Global Society. É membro-fundador
da European International Studies
Association.
FCT PREPARA 2ª EDIÇÃO DA PÓSGRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

A Faculdade de Ciências e Tecnologia
(FCT) da Uni-CV, prepara a 2ª edição
da Pós-Graduação em Saúde Pública,
em parceria com a Faculdade de
Medicina de Botucatu da Universidade
Estadual Paulista. O curso deverá
iniciar no ano letivo 18/19 e pretende
capacitar profissionais capazes de atuar
na academia, nos serviços centrais e
descentralizados da Saúde, tanto no
setor público como privado, visando
o aprimoramento do sistema de saúde
de Cabo Verde. Prevê-se quatro saídas
profissionais: Mestrado Académico,
Aperfeiçoamento, Especialização e
Especialização Médica. No mês do
novembro, foi discutida uma proposta
que deverá incluir as principais áreas
de pesquisa e inovação a curto, médio
e longo prazo; o perfil dos recursos
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humanos, materiais, didáticos e
laboratoriais necessários, os respetivos
cenários de custos, os principais
parceiros académicos e financeiros e
os modelos de cooperação e parceria.
O Curso de Pós-Graduação em Saúde
Pública pretende contribuir para a
formação, in loco, de Especialistas e
Mestres em Saúde Pública. Pretende
dotá-los de conhecimentos científicos
e aptidões para a docência, investigação
e definição de estratégias no domínio
da Saúde Pública. Representa também
mais um passo para a implantação de
novos cursos de Graduação e de PósGraduação em Saúde na Uni-CV,
bem como novos cenários de prática
que permitirão maior produção de
trabalhos científicos.
AGENDA INTERNACIONAIS
DE DOCENTES

ELTER CARLOS PARTICIPA EM
EVENTOS INTERNACIONAIS E
LANÇA A OBRA “FILOSOFIA, ARTE E
LITERATURA”

O Professor Elter Carlos, da
Faculdade de Faculdade de Ciências
Sociais, Humanas e Artes (FCSHA),
participou no XIV Encuentros
Internacionales de Filosofía en el
Camino de Santiago (La Filosofía
Hoy), na USC – Universidade
Santiago de Compostela (Espanha),
tendo apresentado a comunicação
“O Ensino da Filosofia em Cabo
Verde: desafios e perspetivas do
pensar crítico numa sociedade em
desenvolvimento”, no dia 11 de
Novembro de 2017. Igualmente
participou no V Congresso da
Cidadania Lusófona (Lisboa) onde,
no dia 14 Novembro, integrou o
painel sobre “Liberdade de Circulação
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& Outras Liberdades para o Espaço
Lusófono”. De 15 a 18 de Novembro
participou no II Festival Literário de
Fátima, cujo lema foi “A Literatura e o
Sagrado” no qual, no dia 18, proferiu
uma comunicação sobre “A Literatura
Cabo-verdiana e o Sagrado: um olhar
filosófico”. Foi ainda apresentada na
Associação Cabo-Verdiana de Lisboa
- a convite desta Associação - a sua
obra “Filosofia, Arte e Literatura: uma
abordagem sobre a formação poética,
literária e estética do povo caboverdiano”. Este livro, editado em
Portugal e apresentado pela segunda
vez nesse país, abarca um conjunto
de reflexões que se prendem com
a relação entre a filosofia, a arte e a
literatura enquanto elos de formação
do humano, reflexões que o Professor
empreendeu como investigador e
docente da FCSHA.
INVESTIGADOR DA UNICV
PARTICIPA NA 73ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
AMERICANA DE CRIMINOLOGIA
NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

O Investigador da Universidade de
Cabo Verde, Doutor Jorge Dias,
participou na 73ª Conferência
Internacional da Associação Americana
de Criminologia (ASC, 2017), que
decorreu de 15 a 18 de Novembro,
na Universidade da Pensilvânia,
Filadélfia, Estados Unidos da América.
“A perpetração dos comportamentos
antissociais em jovens cabo-verdianos:
um estudo preditivo”, foi o tema da
comunicação do Investigador. Na
apresentação abordou o aumento
crescente
dos
comportamentos
antissociais cometidos por jovens com

idades compreendidas entre os 12 e
os 21 anos. Todavia, o conhecimento
acerca dos fatores que estão na génese
e manutenção de tais comportamentos
revela-se, ainda, incipiente. Neste
estudo, procurou-se identificar os
fatores que predizem comportamentos
antissociais auto relatados, recorrendose, para o efeito, ao International SelfReport Delinquency Study (ISRD-3).
A amostra foi constituída por 535
alunos de ambos os sexos a frequentar
o ensino público secundário em Cabo
Verde, sendo 284 (53%) do sexo
feminino e 247 (46.25%) do sexo
masculino. A idade dos jovens variou
entre os 13 e os 21 anos, tendo uma
média de idade de 16.66 e um desvio
padrão de 2.04. Os resultados indicam
que o sexo é um forte preditor da
perpetração de comportamentos
antissociais, sendo que indivíduos
do sexo masculino revelam maior
probabilidade de envolvimento em
comportamentos antissociais. Os
adolescentes com menos atitudes
antissociais são também aqueles com
menor probabilidade de se envolverem
em comportamentos antissociais.
Da mesma forma, e ainda que se
revele marginalmente significativa,
os adolescentes que relatam maior
envolvimento em atividades antissociais
evidenciam uma maior probabilidade
de se envolverem em atividades de
ocupação dos tempos livres disruptivas.
Estes resultados são analisados em
termos das suas implicações para a
prevenção da delinquência. Jorge Dias
é investigador, Ph.D. em Psicologia
Aplicada: especialidade Justiça, pela
Universidade do Minho - Portugal
(2015); Mestre em Psicologia da Justiça
(forense), pelo Instituto Universitário
da Maia - Portugal (2010. É membro
efetivo do International Self-Report
Delinquency Study - (ISRD-3)
desde 2013. Publicou vários artigos
científicos em revistas internacionais
sobre a delinquência juvenil, violência
de género e vitimização.
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DOCENTE DA ECAA PARTICIPA DA
3ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR
ORGANIZADA PELA REVISTA
CIENTÍFICA ELSEVIER

No âmbito da 3ª Conferência
Internacional
sobre
Segurança
Alimentar, que teve lugar de 3 a 6
de Dezembro de 2017, no Centro
Internacional de Conferências na
Cidade do Cabo, em África do Sul,
a ECAA, representada pela Engª Elsa
Simões, Coordenadora do projecto
SALSA – Small Farms, Small Food
Business and Sustainable Food
Security, participou no Simpósio
sobre a “Contribuição das pequenas
explorações agrícolas para a segurança
alimentar e nutricional sustentável:
uma análise transdisciplinar dos
sistemas alimentares na Europa e
na África”. Durante este evento
foram apresentados os resultados
preliminares relativos à caraterização
das pequenas explorações agrícolas,
dos pequenos negócios e dos sistemas
alimentares, no âmbito de um estudo
comparativo entre a Europa e a África.
ARTIGOS PUBLICADOS
DOCENTE INVESTIGADOR PUBLICA
ARTIGO NA REVISTA CIENTÍFICA
“JOURNAL OF MULTIVARIATE
ANALYSIS”, DA EDITORA ELSEVIER

O docente investigador Adilson
da Silva publicou um artigo na
Revista Científica “Journal of
Multivariate Analysis”, da Editora
Elsevier. O Professor Doutor Adilson

Silva, docente da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-CV,
publicou o artigo “Estimation and
incommutativity in mixed models”, em
colaboração com outros investigadores
internacionais, na Revista Cientifica
“Journal of Multivariate Analysis”, na
Editora Elsevier. No artigo, apresentase um tratamento para a estimativa
das componentes de variância e
vetores estimáveis em modelos mistos,
em que as matrizes que caracterizam
a variância podem não comutar.
Para superar essa dificuldade,
particionam o modelo misto em
sub-modelos usando sequências de
matrizes ortogonais. Além disso, os
autores obtêm regiões de confiança
e derivam testes de hipóteses para
as componentes da variância. Para
finalizar, comparam as estimativas
obtidas com o método desenvolvido
com as obtidas pelo método ANOVA,
apresentando também estimativas
baseadas em máxima verosimilhança
restrita e não restrita. Elsevier é a maior
editora de trabalhos científicos no
mundo, fazendo parte do grupo Reed
Elsevier. Localizada em Amesterdão, a
companhia tem operações substanciais
no Reino Unido, EUA, Europa e no
Brasil. Foi estabelecida em 1880 como
uma empresa editora. O artigo pode ser
acessado aqui através do link: http://
www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0047259X17304189.

Cabrera e María Gracia García
Soto. A obra, com selo da Editora
Publicia, estuda os antecedentes
da decisão empreendedora nas
economias em desenvolvimento e
emergentes, tratando de identificar
as estruturas institucionais supra
individuais que compõem os
ecossistemas empreendedores em
contextos económicos que ainda
são pouco conhecidos, tanto
nas Academias quanto ao nível
dos
empreendedores
instalados
ou candidatos empreendedores.
Essas particularidades requerem
conhecimento sobre: 1) o impacto
das
instituições
regulatórias,
normativas e cognitivas sobre
motivações empresariais e inovação;
2) o comportamento das empresas,
em termos de geração e adaptação
de conhecimento e tecnologia; 3) as
qualidades cognitivas, envolvidas na
modelagem de motivações empresariais
individuais, são motivações por acaso,
por necessidade ou motivação social,
através da operacionalização do
modelo intencional de Krueger (2005)
nos negócios. O livro encontra-se
disponível no site da Amazon.
INVESTIGADOR JORGE DIAS
PUBLICA ARTIGO EM REVISTA
CIENTÍFICA INTERNACIONAL

INVESTIGADOR DA UNICV PUBLICA
LIVRO “ANTECEDENTES DEL
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN
ECONOMÍAS EN DESARROLLO:
INSTITUCIONES, PERCEPCIONES
INSTITUCIONALES Y MOTIVACIONES
EMPRENDEDORAS”

O Professor Doutor Jeremias Dias
Furtado, publicou um livro intitulado
“Antecedentes del Emprendimiento
Turístico
en
Economías
en
Desarrollo: Instituciones,percepciones
institucionales
y
motivaciones
emprendedoras”, em colaboração
com Antonia Mercedez García

Jorge
Dias,
investigador
da
Universidade de Cabo Verde, publicou
um artigo na Revista Atualidades
em Psicologia, da Universidade de
Costa Rica. O artigo, intitulado “A
perpetração dos comportamentos
antissociais em jovens cabo-verdianos:
um estudo preditivo”, foi publicado na
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edição de 2017 da Revista. No artigo,
produzido juntamente com Rita
Conde, investigadora da Universidade
Lusófona do Porto (Portugal),
Nilton Formiga, investigador da
Universidade Potiguar (Brasil), Rui
Abrunhosa Gonçalves e Olga Cunha,
investigadores da Universidade do
Minho (Portugal), o investigador
da Uni-CV aborda o tema da
causalidade acerca dos fatores que
estão na génese e manutenção de tais
comportamentos que se revela, ainda,
incipiente. De acordo com o trabalho
levado a cabo pelos investigadores,
em Cabo Verde, desde finais dos anos
90 tem-se assistido a um aumento
crescente
dos
comportamentos
antissociais cometidos por jovens com
idades compreendidas entre os 12 e
os 21 anos. Neste estudo, procurouse identificar os fatores que predizem
comportamentos antissociais, em
auto relatados, recorrendo-se, para o
efeito, ao International Self-Report
Delinquency Study (ISRD-3). Este
artigo é o resultado de uma profunda
investigação nas áreas da Justiça Juvenil,
prevenção do crime e vitimização,
cuja divulgação já aconteceu em
várias conferências internacionais.
A 73ª Conferência Internacional
da
Associação
Americana
de
Criminologia nos Estados Unidos da
América foi o último evento no qual
o investigador da Uni-CV apresentou
esses resultados. A Revista Científica
“Atualidades em Psicologia” é uma
publicação oficial da Universidade de
Costa Rica, patrocinada pelo Instituto
de Investigações Psicológicas da
mesma universidade. O seu objetivo
é difundir a produção científica
em todos os campos da ciência
psicológica. A Revista possui um
Comité Científico internacional e um
sistema de arbitragem para artigos de
“par duplo-cego” a nível nacional e
internacional. A Revista publica em
espanhol, inglês e português.
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INVESTIGADOR
ARISTIDES
SILVA PUBLICA NO JOURNAL OF
STRUCTURAL FIRE ENGINEERING

Aristides Silva, docente da Faculdade de
Ciências e Tecnologia e investigador da
Universidade de Cabo Verde, publicou,
no passado mês de novembro, na
Revista Científica “Journal of Structural
Fire Engineering” (FSFE) um artigo de
investigação. O artigo, que tem como
objetivo estudar o efeito de diferentes
configurações de velocidade do ar e
a posição das áreas de entrada sob
condições induzidas pelo fogo nas
caixas de escadas, está disponível na
versão online da Revista, JSFE sob o
título “Effect of Different Air Settings
Over Fire-induced Condition in a
Stairwell”.
INVESTIGADOR JAIR MARTINS
PUBLICA ARTIGO EM REVISTA
INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA

Foi publicado, no passado mês de
novembro, na Revista Internacional

de Linguística “Glossa: a journal of
general linguistics”, um artigo de
investigação do docente da Faculdade
de Ciências Sociais, Humanas e Artes
da Uni-CV, Professor Jair Martins.
No artigo, em co-autoria com a sua
orientadora brasileira, Professora
Doutora Roberta Pires de Oliveira, os
autores oferecem algumas observações
preliminares sobre a sintaxe-semântica
do sistema nominal no crioulo de Cabo
Verde (CV), variante de Santiago,
em relação ao inglês, com o objetivo
de ter uma melhor compreensão
das línguas neutras para número.
O artigo encontra-se disponível no
link: https://www.glossa-journal.org/
article/10.5334/gjgl.157/.
INVESTIGADOR PUBLICA ARTIGO
NO JOURNAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS & APPLICATIONS

Foi publicado, no mês novembro, no
“Journal Differencial Equations &
Applications” um artigo do docente
da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Uni-CV, da área da Matemática,
Professor Robert Sousa. O artigo
do Prof. Robert Sousa, intitulado
“Existence of Solution for Functional
Coupled Systems with Full Nonlinear
Terms and Tpplications to a Coupled
mass–spring model”, em colaboração
com o investigador da Universidade
de Évora, Professor Feliz Minhós,
encontra-se disponível através do link:
http://dea.ele-math.com/volume/9.
O Journal Differential Equations
& Applications é uma revista
internacional que tem como objetivo
publicar documentos originais de
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campos pertencentes a equações
diferenciais ordinárias, diferenciais
funcionais e parciais.

Nataniel
Andrade
Monteiro,
do curso de Mestrado em Ética e
Filosofia Política, defendeu a sua
dissertação intitulada “Justiça Social e
Estado na Filosofia Liberal: O debate
entre Rawul e Nozick”, no dia 10 de
Novembro de 2017. Fizeram parte do
júri os seguintes elementos: Presidente:
Doutor Daniel Medina; Arguente:
Doutor Carlos Bellino Sacadura;
Orientador: João Paulo Madeira.

Português, Língua Segunda, Língua
Estrangeira, defendeu a sua dissertação
intitulada “Da Iniciação Resposta
Avaliação (IRA), à Interação Aluno –
Aluno (IAA), mediada pelo professor.
Um Estudo de Caso numa turma
do 10.ºA8 do Liceu Amílcar Cabral,
no ano letivo 2015/16, inspirado
em Investigação-Ação em Educação
(IAE). Uma proposta de viragem do
Ensino da Língua Portuguesa como
Língua Segunda, em Cabo Verde”, no
dia 08 de Dezembro de 2017. Fizeram
parte do júri os seguintes membros:
Presidente: Doutora Elvira Gomes dos
Reis; Arguente: Doutor José Manuel
Cardoso Belo; Orientador: José Nunes
Esteves Reis.

Francisco Mendes da Veiga, do curso
de Mestrado em Desenvolvimento
e Meio Ambiente, defendeu a sua
dissertação intitulada “Diagnostico
Socio-Ambiental das Comunidades
dos Pescadores Artesanais do
Concelho de Santa Cruz”, no dia
20 de Novembro de 2017. Fizeram
parte do júri os seguintes membros:
Presidente: Doutor João Carvalho;
Arguente: Doutor José Maria Semedo;
Orientadora: Doutora Maria Celeste
Benchimol.

José Quintino Cardoso Semedo,
do curso de Mestrado em Português,
Língua Segunda, Língua Estrangeira,
defendeu a sua dissertação intitulada
“O Ensino da Gramática através dos
Manuais de Língua Portuguesa do 3.º
Ciclo do Ensino Básico”, no dia 08 de
dezembro de 2017. Fizeram parte do
júri os seguintes membros: Presidente:
Doutora Elvira Gomes dos Reis;
Arguente: Doutor Carlos da Costa
Assunção; Orientador: José Nunes
Esteves Reis.

João Pedro Fernandes Semedo,
do curso de Mestrado em
Desenvolvimento e Meio Ambiente,
defendeu a sua dissertação intitulada
“Lixeira Municipal de Santa Catarina:
Riscos Ambientais e Potenciais
Impactes na Saúde Publica”, no dia
30 de Novembro de 2017. Fizeram
parte do júri os seguintes membros:
Presidente: Doutora Sandra Freire;
Arguente: Doutora Maria dos Anjos
Lopes; Orientador: Doutor João
Carvalho.

Cesária Janine Dias Gomes Leite,
do curso de Mestrado em Português,
Língua Segunda, Língua Estrangeira,
defendeu a sua dissertação intitulada
“
Competência de Escrita à
Entrada do Ensino Superior - Análise
de erros em produções escritas
das Provas de ingresso à Uni-CV 2015/2016”, no dia 15 de Dezembro
de 2017. Fizeram parte do júri os
seguintes
membros:
Presidente:
Doutora Elvira Gomes dos Reis;
Arguente: Doutor Paulo José Tente
da Rocha Santos Osório; Orientador:
José Nunes Esteves Reis.

DEFESAS

Afrânio Augusto dos Reis Monteiro,
do curso de Mestrado em Ensino do

Eloisa Helena Varela Mendes, do
curso de Mestrado em Português,
Língua Segunda, Língua Estrangeira,
defendeu a sua dissertação intitulada
“
Avaliação e Correção de
Textos Escritos na Aula de Língua
Portuguesa (Língua não Materna)
”, no dia 15 de Dezembro de 2017.
Fizeram parte do júri os seguintes
membros:
Presidente: Doutora
Elvira Gomes dos Reis; Arguente:
Doutor Paulo José Tente da Rocha
Santos Osório; Orientador: José
Nunes Esteves Reis.
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