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P R OGRAMA DE PÓS- .RADU AÇÃO EM CIÊNCI AS SOCIAIS
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

6" ED iÇ ÃO DO MESTRADO EM C IÊNCI AS SOCIAIS - 2018-2020
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 cal endário c as condições
de candidatura, seleção e ingresso no Curso de Mestrado, com início previsto para março de 2018. O concurso
é aberto a candidatos/as cabo -verdianos(as) e es trangeiros e o edital terá vigência de 22 de dezembro 20 17 a
22 de fevereiro de 20 j 8.
L.

APIU: ENT AÇÃO :

O PPGC S em Ciênc ias Sociais da Uni-CV emerge como resposta à necessidade de elevação do patamar de
formação de profissionai s em grau avançado, especializados em temas relacionados com os mais prementes
de safios do desenvolvimento do arquipélago. Baseado numa proposta de formação e produção de
conhecimento de carácter interdisciplinar (Sociologia, Antropologia e Ciência Política), o Curso propõe
quatro áreas de concentração: (i) Cultura e Identidade no Contexto da Globalização, (ii) Estado, Políticas
Públicas e Desenvolvimento; (111) Instituições Políticas, Democracia e Governação e (1\: ) Sociedade Civil e
Movimentos Sociais.
PERFI

DOS CAN DIDATOS:

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 class ificação mínirna de 14 va lores, na escal a de O a 20 val(m.: ~ .
Exceci onalmentc . rodem ser admitidos candidatos. com outras classiflcações. desde que possuam c urriCU/1I17l
v/fac relevante na área da formação.
Perfil de saída : 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 desenvo lver atividades de consultoria nos domínios do
desenvolvimento económico e social em instituições governamentais, não-governamentais c organizações de
cooperação bilateral c multil ate ral.
Or"gan ização do Curso: o curso tem uma duração de vinte e quatro meses e contempla duas eta pas. A

primeira, de aprofun damento de estudos , ocorre no primeiro ano curricular. A segunda. destina-se à
pr paração, apresentação e defesa da di ssertação.
Regime e HorlÍrio:

O curso desenvolve-se em regime de tempo integral, no período pós- laboral - das 17:00 às 21 :00.
Número de vagas: 27

FCSHA - Praia - 15
FCS HA - Mindel0 -12
2.

E. DEREÇO P A RA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO:

FCSHA - Praia:

Secretaria de Pós-graduação, Campus do Palmarejo, Praia, Santiago. Cabo Verde. C.P.: 379
Te!: (0023 8) 3340-13 1. E-mai I: ppg.c ·ociais @adm.unicv.edu.cv; manuela-furtado@adm .unicv.edu.cv
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FCSIlA- Mindelo

Rua Fran z Fanon, Ed. Liceu Velho
C. P. 299, Mindelo. São Vicente, Cabo Verde
Te!. (+238)3340702
E-mail: llll\tl.!.l!H~llj .. ~1111IliL\t:~1I. cv
3.

CALENDÁRIO DO PROCESSO:

3.1. Período de inscrição (candidatura): 2211 2/20 17 a 22/02/2018

Primeira etapa de seleção: análise documental: 26 a 28/02/2018
Segunda etapa de se leção: entrevista: 5 a 7 de março de 2018
3.2. Publicaçãu dos resultados : 08/03 /2018

Recurso: os recursos devem ser dirigido s à Comissão de e leção, através do endereço eletrónico do PPG CS,
até 48 horas após a di sponibiliz.ação dos resultados de cada etapa.
Período de Matrícula: 12 a 23 /03/2018
Início das aulas : finais de março ou outubro de 2018 ( a depender do número de inscritos na Praia e no

Mindelo)

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGlDA PARA A IN SCRIÇÃO:
(a) Formulário de Inscrição: disponíveJ para inscrições un fin e ou para impressão
(b) Curriculum Vitac:
(c) Diploma de Graduação (cópia autenticada);
(d) Histórico Escohlr de Graduação (cópia);
(e) Carta de motivação
(I) Pré-Projecto de pesquisa (Ver formulário);
(g) Bilhete de Identidade (cópia);
(h) Passaporte (cópia) - somente para estrangeiros;
(i) Uma foto tipo p~lsse (3x4);
(j) ComprOv<lnle de pagamento da taxa d.e inscrição no valor de 1500$00 (mil e quinhentos escudos))

Praia, 19 de dezembro de 2017
Presidente do Co nselho Diretivo da Faculdade de Ciências Sociai s, Humanas

ProP. Ana Cristina Pires Ferreira
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