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Enquadramento geral:
Passados mais de uma década desde criação da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV),
considerando a experiência e os resultados positivos registados nesse período e tendo em conta
os desafios que se colocam à Universidade nos próximos anos, em decorrência dos novos
Estatutos da Uni-CV e das opções programáticas da Reitora sufragadas pela comunidade
académica, importa que os esforços sejam prosseguidos na perspetiva de uma cada vez mais
qualificada intervenção da universidade pública, a diversos níveis, com dois objetivos essenciais:
consolidar a Universidade Pública como um referencial de qualidade do ensino superior em
Cabo Verde; aprofundar a sua contribuição para traduzir o projeto nacional de desenvolvimento
humano e sustentável do país.
A realização desses objetivos passa pelo aprimoramento do modelo de organização e gestão, da
qualidade de intervenção e das condições de eficácia da Universidade, a diversos níveis, tendo
em perspetiva, designadamente, garantir o acesso e a permanência dos estudantes no sistema,
permitindo-lhes concluir em boas condições os respetivos ciclos de estudo.
Nesta senda, a Reitora assumiu como uma das suas opções programáticas para o novo mandato
a criação de uma Pró-Reitoria para a área de Ação Social, Assuntos Estudantis e Cultura
Universitária, com a responsabilidade de promover e coordenar políticas globais e ações
institucionais, conducentes à garantia de acesso, inclusão e permanência dos estudantes nos
respetivos cursos.

Missão:
Promoção e coordenação de políticas institucionais e académicas, visando a garantia do acesso,
permanência e sucesso dos estudantes e o desenvolvimento da cultura e da identidade
universitárias, mediante a realização de programas e projetos de apoios sociais, culturais e de
desenvolvimento profissional, em contexto de cidadania democrática, ativa e inclusiva.

Visão:
Referência nacional e regional no acesso, transição e permanência dos estudantes na
Universidade.

2

VALORES

Autonomia

Equidade

Sustentabilidade

Transparência

Objetividade

ORGANOGRAMA:
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Eixos de Intervenção:

1. Ação Social Universitária
Em conformidade com o que vem consagrado nos Estatutos da Universidade da Cabo Verde, a
ação social universitária tem por incumbência definir e realizar políticas e mediadas de apoio à
comunidade académica, em especial aos seus estudantes, com vista a assegurar o direito à
igualdade de oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, pela superação das
desigualdades económicas, sociais e culturais, designadamente através do desenvolvimento de
atividades inerentes aos diversos domínios de apoio socioeducativos.

1.1. Reformulação e reforço da política de Ação Social da Uni-CV:
• Conceber um Serviço de Ação Social com base na eficiência e eficácia, qualidade e
inovação, cujos pressupostos se compaginem com a realidade socioeconómica dos
estudantes, da Uni-CV e do País, em geral;
• Conceber um plano de gestão das infraestruturas sociais da Uni-CV;

1.2. Constituição do Fundo de Ação Social
• Instituir o Fundo de Ação Social da Uni-CV;
• Promover políticas de mobilização de parcerias para o financiamento do Fundo de Ação
Social;
• Contribuir para a aprovação e implementação de um plano de mobilização de recursos
da Uni-CV, integrando ações das diversas estruturas universitárias, num quadro de
aproveitamento das potencialidades e dos meios existentes para a prestação de serviços
diversificados aos setores público e privado, devendo uma percentagem dos recursos
mobilizados ser canalizado para o FAS;

1.3. Gestão de Políticas de serviços de alimentação, saúde e alojamento
• Contribuir para a reconversão da rede de cantinas e bares da Uni-CV;
• Melhoria e alargamento das ofertas de residência estudantil;
• Desenvolver políticas conducentes ao estabelecimento de um Serviço de Saúde
destinado, preferencialmente, aos estudantes, que oferece atendimento médico e
psicológico;
• Desenvolver políticas de apoio à comunidade universitária no setor de transporte;
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• Promover a criação de creches e jardins-de-infância para apoio à comunidade
universitária;

2. Assuntos estudantis
Tendo a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) assumido o princípio da centralidade dos
estudantes dos diferentes ciclos de estudos e cursos na gestão académica, foi incluído nos seus
atuais Estatutos um capítulo sobre a Comunidade Universitária, suprindo-se, do mesmo passo,
uma lacuna dos anteriores Estatutos em relação aos Estudantes. Assim, além de se manterem
as disposições relativas ao Pessoal Docente e Não Docente, os atuais Estatutos consagram aos
Estudantes um conjunto de direitos e deveres que, uma vez assumidos e respeitados por todos
os órgãos e serviços da Uni-CV, mas também por todos os membros da academia, garantem o
bem-estar e o sucesso escolar dos estudantes, nos diversos ciclos de estudos.

2.1. Promoção de políticas de acesso, permanência e sucesso
• Estabelecer junto ao Governo, principalmente, do Ministério da Educação, através da
Direção Geral do Ensino Superior, diálogos sistemáticos, com base em dados objetivos,
no tocante a modalidade de financiamento de bolsas de estudos, particularmente, no
ensino superior público;
•

Promover políticas que visam a criação de condições que garantam aos jovens o acesso
e a permanência nos ciclos de estudos da Uni-CV, bem como o efetivo aproveitamento
da formação acadêmica por parte dos nossos estudantes, em especial os que se
encontram em situação de vulnerabilidade socioeconómica;

• Desenvolver políticas de apoio pedagógico aos estudantes;
• Promover campanhas de apadrinhamento de estudantes, a nível nacional e
internacional;
• Apoiar programas e projetos da iniciativa das associações estudantis ou comparticipar
na implementação ou realização.
• Instituir um Conselho para Assuntos Estudantis, em estreita articulação com a
Associação Académica.

2.2. Gestão de políticas de integração universitária
•

Assegurar o acolhimento e integração dos novos estudantes;

• Criar condições para a integração de estudantes estrangeiros, incluindo os abrangidos
por programas ou acordos de mobilidade com outras universidades;
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• Promover políticas de inclusão que visam, entre outros objetivos, garantir e/ou
favorecer a integração de pessoas com necessidades educativas especiais;

3. Cultura Universitária
A instituição social mais eficiente e de qualidade deve ser, por definição, a universidade, visto
que, pelo menos em teoria, ela recolhe os melhores recursos intelectuais e morais da sociedade
e, por outro lado, forma os futuros talentos e líderes da sociedade.
A Universidade que temos hoje é fruto de uma elaboração da organização do conhecimento e
da sociedade, feita ao longo dos tempos, cuja cultura académica resulta das mudanças
ocorridas nas duas últimas décadas, num contexto marcado pelo fenómeno da globalização.
Na perspetiva de Schugurensky e Naidorf (2004), em termos conceptuais, a cultura académica
deve ser entendida como os discursos, as representações, as motivações, as normas éticas, as
conceções, as visões e as práticas institucionais dos atores universitários, incluindo também as
ideias dos académicos a respeito dos objetivos dos seus próprios trabalhos e das três principais
funções da universidade, ligadas à produção, transmissão e aplicação de conhecimentos,
nomeadamente o ensino, a investigação e a extensão universitária (serviço à comunidade).
Embora o primeiro estabelecimento de ensino superior público em Cabo Verde (o Curso de
Formação de Professores do Ensino Secundário) tenha sido criado em 1979, pelo Decreto-Lei
nº 70/79, de 18 de julho, na sua versão universitária este setor tem um pouco mais que uma
década. Assim sendo, tornam-se compreensíveis as interrogações feitas por certos seguimentos
da Uni-CV e da sociedade civil sobre a existência ou não de uma verdadeira cultura universitária
no seio da nossa academia.
Aliás, considerando que as mudanças na cultura académica são o resultado de escolhas
voluntárias e conscientes, feitas por vontade própria, e surgem num contexto de disputas e
negociações constantes entre as pressões externas e as escolhas éticas e intelectuais dos
investigadores académicos, podemos admitir que, enquanto uma instituição ainda jovem, a
nossa academia encontra-se numa fase de construção da sua própria identidade cultural.
Ademais, embora as culturas académicas sejam moldadas por fatores externos como políticas
governamentais, práticas empresariais ou ideologias predominantes na sociedade, elas podem,
ao mesmo tempo e numa relação dialética, influenciar políticas, práticas e ideologias externas.
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Nesta perspetiva, e considerando que os diversos segmentos da comunidade universitária
possuem especificidades que se traduzem em culturas diferenciadas, ainda que não
necessariamente antagónicas, torna-se relevante a adoção medidas que nos permitam saber
quais as representações e ou conceções que os docentes, discentes e funcionários da Uni-CV
têm sobre as funções da universidade e, a partir desse diagnóstico, delinear políticas e
estratégias conducentes à criação de um verdadeiro espírito de academia.

3.1. Gestão de políticas de cultura universitária
• Promover a realização de eventos (palestras, conferências, seminários, oficinas,
workshops), visando a promoção e o desenvolvimento da cultura universitária, assente
nos princípios da autonomia, pluralidade, responsabilidade e excelência.

3.2. Cultura e Desporto
• Conceber um plano sistemático de promoção e apoio às práticas de atividades
desportivas, com vista a transformar-se numa prática cultural na Universidade de Cabo
Verde, interligando à promoção da imagem institucional a nível nacional e internacional.

• Criar programas de promoção de atividades de carater cultural, através das diversidades
culturais das ilhas do arquipélago e de outras regiões;

3.3. Promoção do Associativismo e do voluntariado;
• Conceber políticas de fomento à cultura participativa e o espírito do voluntariado e da
cidadania no seio da comunidade académica, com destaque para estudantes, pessoal
docente e não docente.
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