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A Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) toma público 

o calendário e as condições para candidaturas, seleção e ingresso na 1· edição do Curso de 

Mestrado em Educação Especial - Domínio Cognitivo-Motor , com início previsto para março 

de 2021. O concurso é aberto a candidatos/as cabo-verdianos/as e estrangeiros/as e o edital 

terá vigência de 10 de novembro a 15 de dezembro de 2020. 

1. APRESENTAÇÃO 

Em Cabo Verde, as poüticas educativas apontam para a inclusão de alunos com NEE, num 

quadro de educação para todos. A lei de bases do sistema educativo (decreto-legislativo n° 

212010 de 7 de maio - art.o 50°, n° 1: (revisto pelo decreto-legislativo n° 1312018 de 7 de 

dezembro) refere que "a educação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, 

incluindo as derivadas de deficiências, organiza-se segundo métodos específicos de atendimento 

adaptados às suas características". O maior desafio com que deparamos, atualmente, prende-se 

com a criação de condições para a efetiva inclusão, de forma a proporcionar a esses alunos uma 

educação de melhor qualidade. Nesse contexto, a formação especializada é de suma 

importância quando se destina ao atendimento de alunos com deficiências no dominio 

cognitivo-motor, que geralmente são situações graves, e exigem metodologias de ensino 

próprias e adequadas às suas necessidades. A educação especial, por ser um campo especializado 

no atendimento de crianças com necessidades educativas especiais, assume um papel 

preponderante no sucesso da educação inclusiva. 



2. 	 PERFIL DOS CANDIDATOS f ' 

Perfil de entrada: podem candidatar-se ao curso de mestrado 
, 

,I " 

ensino básico ~ secundário, com grau de licenciatura efou mestrado em difer<:;ntes áreas 

científicas que queiram ter uma formação especializada em Educação Especial. A classificação 

mínima exigida é de 14 valores, na escala de O a 20. 

Excecionalmente, pode ser admitido candidato, com outras classificações, desde que possua 

curriculum vitae relevante na área da formação e a candidatura seja aceite pela Comissão de Curso 

e homologada pelo Conselho Científico da área, e, ainda, os titulares de um grau acadêmico 

superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado 

pelo conselho científico da área. 

Perfil de Saída: o presente mestrado proporciona aos formandos: 

• 	 a capacidade para tratarem, a partir da integração de conhecimentos aprofundados, as 

questões da inclusão na sua complexidade e numa perspetiva transdisciplinar; 

• 	 a aquisição de conhecimentos teórico-práticos sobre as formas de efetuar a 

diferenciação em espaços educativos inclusivos; 

• 	 a capacidade de compreensão e resolução de problemas decorrentes das diversas 

necessidades educativas especiais, especificamente no domínio cognitivo -motor; 

• 	 habilidades no enriquecimento dos contextos significativos dos alunos com NEE; 

• 	 competências para a intervenção diferenciada com base na avaliação compreensiva; 

• 	 habilidades do trabalbo em equipa e a capacidade de relacionar-se positivamente com 

diferentes serviços que atuam a favor dos alunos com NEE; 

• 	 a capacidade de desenvolver investigações educacionais em problemáticas específicas da 

Educação Especial e da deficiência. 

3. 	 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

3.1. Duração 

O Mestrado em Educação Especial, domínio Cognitivo-Motor, terá a duração de dois (2) 

anos, subdivididos em quatro (4) semestres, sendo que o último semestre será destinado, 



exclusivamente, ao seminário de orientação da dissertação ou projeto de intervenção, 

elaboração e defesa pública. 
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3.2. Regime e horário 

o curso desenvolve-se em regime semi-presencial no período vespertino 

presencial, de acordo com as condições da Delegação onde decorre. Devido à situação da 

pandemia do COVD-19 serão também utilizados recursos como teams, zoam ou meet para 

regência de algumas aulas. 

3.3. Número de vagas 

o mestrado será ministrado nas três Delegações da Faculdade de Educação e Desporto 

(Assomada, Praia e Mindelo), tendo cada estabelecimento vagas para 20 fonnandos. 

4. PROCESSO DE CANDIDATURA 

4.1. Documentação necessária 

a) Fonnulário de inscrição: disponível para inscrições on-line ou para impressão 

b) Curriculum Vitae 

c) Diploma de graduação (cópia autenticada) 

d) Histórico escolar (cópia) 

e) Carta de motivação 

f) Pré-projecto de pesquisa (ver fonnulário) 
g) Bilhete de identidade (cópia) 

h) Passaporte (cópia) - somente para estrangeiros 

i) Uma foto tipo passe (3x4) 

j) Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição no valor de 1500S00 (mil e 

quinhentos escudos) 

4.2. Endereço para o envio dos documentos 

Assomada 

Cruz Grande, Polo III da Uni-CV 


Santa Catarina, santiago, Cabo Verde. C. P156 


Tel.: (00238)3340-942/43 

Email: caludio.Y<lrela@adm.unic.·.edu.cv 


Praia 

Secretaria de Pós-graduação - Campus do Palmarejo 


Praia, Santiago, Cabo Verde. C.P. 379 




Te!.: (00238)3340-131 

Email: pgce(á{adm.unín .C\ Imanuela.rurtadll(e1)adm. ullkv. 


Mindelo 

Faculdade de Educação e Desporto A v. Prof. Alberto Leite 


Mindelo, São Vicente, Cabo Verde. 263 

Tel.: (00238)3340-702 

Email: claudia. inocencio@adm.unil'v.c\ 


4.3. 	 Calendário do processo 

4.3.1. 	 Período de inscrição (candidatura): 10111/20 a 15/12/20 

4.3.2. 	 Primeira etapa de seleção 

a) Análise documental: 17/12/20 a 22/12/20 

b) Publicação dos resultados provisórios: 23 112 I 20 

4.3 .3. Segunda etapa de seleção (se necessário): 04 I O1 /21 a 07 lO 1/2 1 

a) Publicação dos resultados: 11/01/21 

Reclamações: As reclamações devem ser dirigidas à comissão de seleção através dos 

endereços eletrónicos indicados no presente edital até 48 horas após a disponibilização do 

resultado de cada etapa. 

5. INSCRIÇÃO E INÍCIO DAS AULAS 

5. 1. 	 Período de matrícula: 14/01/21 a 15/02/21 

5.2. 	 Data do início das aulas: segunda semana de março de 2021 . 

Obs.: A Universidade de Cabo Verde veritlcará a existência de um número aceitável de 

matriculados antes de dar início ao curso. 

Cruz Grande, 05 de novembro de 2020 
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