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UNIVERSIDADE DE CABO VERDE
FACULDADE DE CIÊNC IAS OClAIS, HUMANAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
L

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

3' EDiÇÃO DO DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - 2()18-2022

A Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes (F CS HA) através do Programa de Pós-G raduação em
Ciências Sociais (PPGCS ) da Universidade de Cabo Verde (Uni- CV ) faz pLlblico o calendário e as condições
de candidatura, seleção e ingres so no Curso de Doutoramento, com início previsto para março de 2018. O
concurso é aberto a candidatos/as cabo-verdianos(as) e estrangeiros e o edital terá vigência de 22 de dezembro
2017 a 22 de fevereiro de 2018.
1.

APRESENTAÇÃO:

O curso de Doutoramento em Ciências Sociais emerge como resposta a uma necessidade de elevação do patamar
de formação do corpo docente e de pesquisadores em grau avançado, espec ializados em temas relacionados com
os mais prementes desafios do desenvolvimento de Cabo Verde. Baseado numa proposta de formação c
produção de conhecimento de caráctcr interdisciplinar (Socio logia, Antropologia e Ciência Política), o Curso
propõe quatro áreas de concentração: (i) Cultura e Identidade no Contexto da CJobalização, (ii) Estado, Pol ítjcas
Públicas e Desenvolvimento; (lU) Instituições Políticas, Democracia e Governação e (IV) Sociedade Civil e
Movimentos Sociais.
l")ERFIL DOS CANDIDATOS:
Perfil de entrada: os candidatos ao Curso de Do utoramento deverão poss uir, no mínlmo, um Curso de

Mestrado completo na área das Ciênci as Sociais e Hu manas ou comprovação curricul ar de experi C:nc ia nas áreas
afins. Ee:\.ceciollalmenk, podem 'er admitidos titul ares de um ceJiitic ado de um Curso Pós-Graduado tiL'
Ape rfeiçoamento ou Es peciali zação ou de um grau de Cicencialura , C0111 cl ass ifi cação mínima de 14 valores.
na esca la de Ü a 20 valores o u equivalente, desde que comprovem ter um curriculum acadé mico e profissional
re le va nte, de vidamente avalizado pelo Const' lho Científico da área da formação.
Perfil de saída: a obtenção do grau de Doutor resultará de uma formação espec iali zada que permitirá a
dedicação á docência, à pesquisa e à exte nsão em institui ções de Ensino Superior. De igual modo , os candidatos
que obtiverem o grau de Do ulor poderão desenvolver atividades de consu ltoria nos domínio s do
dese nvo lvimento económico e social em instituições governamentais, não-governamentais e organiz6.çôe s de
cooperação bilateral e multilateral.
Organização do Curo o: o Curso tem uma duração de quarenta e oito meses e contempla duas etapas. !\

primeira, de aprofunda me nto de estudos, ocorre no primeiro ano curricular. A segunda , destin a-se à preparação.
apresentação e defesa da tese.
Regime c Horário:

O Curso desenvolve-se em regime de tempo integral, no período pós-laboral - Ja~: 17:00 às 21 :00.
Número de vagas:
FCSHA - Praia - 10
FCSHA - Mindelo - 7
2.

ENDEREÇO PARA ENV IO DE DOCUMENTAÇÃO:

1

FCS HA - Praia:
Secr\,;taria de Pós-graduação. Campus do Palma rcjo, Praia, Santiago, Cabo Ve rde. c.P.: 379 
Te l: (OOn S) 3340-131 . E-mail: ppg.csoc iais@adm.unicv.cdu.c v: manuela .furtado @adm.unicv.cdu .cv
FCSHA- Minuelo

Rua Franz Fanon, Ed. Liceu Ve lho
C. P. 299. Mindelo, São Vicente. Cabo Verde
Te!. (+238)3340702
E-mail: claudia.inocenci @adm .uni cv .edu.cv
3. CALENDÁRIO DO PROCESSO :
3.1. Período de inscrição (candidatura): 22/12/20 I 7 a 22/02/2018

Primeira etapa de seleção: análise documental: 26 a 28/02/2018
Segunda etapa de seleção : entrevista: 5 a 7 de março de 2018
3.2. Publicação dos n'Sultados : 08/03/20 J 8
Recurso: os recursos devem ser diri gidos à Comissão de Seleção, através do endereç o eJctrónico do P PG S, até
48 horas após a disponibilização dos resultados de cada etapa.

])eríodo de Matrícula : 12 a 23/03/2018
I nício das aulas : finais de março ou outubro de 20 18 ( a depender do número de inscritos na Praia e no M indelo)

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCR IÇÃO:
(a) Formulário de Inscriçã o: disponível para inscrições on fin e ou para impressão
(b) Curriculum Vital',
(c) Diplomas de GraduaçãO e de Mestrado (cópias autenticadas) ou Certificado de um Curso Pós
Cnlduado de Aperfeiçoamento ou Especialização;
(d ) Históricos escolares de Graduação e de Mestrado (cópias) ;
(e) Carta de motivação
(f) Pré-Projecto de pesquisa (Ver formulário);
(g) Bilhete de Identidade (cópia) ;
(h) Passaporte (cópia) - omente para estrangeiros;
(i) Uma foto tipo passe (3,'4 );
U) Comprovunte de pagamento ua Taxa de Inscrição no valor de 1.500$00 (mil e quinhento s escudos)
Praia, 19 de deze mbro de 2017

Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes
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Prol". Ana Cristina Pires Ferreira
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