APRESENTAÇÃO
A Universidade de Cabo Verde, no intuito de multiplicar o seu potencial de transferência de conhecimentos, cria o Mestrado em Gestão de Informação Agrícola e
Agricultura de Precisão que já vai na sua 3ª Edição, uma formação que se pretende
de excelência, em termos de qualidade e mobilização de parceiros. Um curso de
reconhecimento internacional que tem como parceiros na sua conceção o Instituto
Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa ISEGI-NOVA e a Universidade Católica de Moçambique.

os seguintes campos profissionais: administração pública e ordenamento do território, ambiente, gestão de recursos naturais e desenvolvimento rural sustentável,
agronomia, agropecuária, educação, investigação, entre outros.
Neste âmbito, são de destacar as seguintes saídas profissionais:
• Carreira académica e de investigação;
• Quadros superiores de planeamento da administração local, regional e central;
• Técnicos superiores em gestão de informação agrícola;
• Técnicos superiores em agricultura de precisão.

A oferta deste curso justifica-se num contexto em que a mudança de paradigma
imposta pelos novos desafios de desenvolvimento do sector agrário, derivado de
programas de desenvolvimento e de uma agenda de investimento tem despertado
interesse do governo cabo-verdiano na adoção de medidas que visam a modernização da agricultura, através da introdução de novas tecnologias de produção assente na valorização e preservação dos recursos naturais, no reforço das capacidades
de investigação e a adequada capacitação dos agricultores. Estas medidas traduzem-se em linhas de atuação tendo em vista a melhoria do bem-estar dos que
possuem menores rendimentos e dos que vivem nas zonas rurais, no sentido de
fomentar o aumento da sua capacidade produtiva.

PLANO CURRICULAR E CREDITOS
o curso tem uma estrutura de dois anos, sendo que o 1º é composto por 7 disciplinas
que conferem o maior nível de especialização e aprofundamento e o 2º ano à elaboração e defesa da dissertação.

O Mestrado em Gestão de Informação Agrícola e Agricultura de Precisão contempla uma proposta inovadora, de caráter interdisciplinar que visa dar resposta as
necessidades de formação avançada e de profissionais qualificados numa área
científica e tecnológica considerada de relevância estratégica para a prossecução
das políticas de desenvolvimento no país e na região.
ÁREA DE CONHECIMENTO
Agronomia
PERFIL DOS CANDIDATOS
O Curso de Mestrado em Gestão de Informação
Agrícola e Agricultura de Precisão dirige-se aos
recém-licenciados e a profissionais portadores
de uma licenciatura em: agronomia, agropecuária, gestão de recursos naturais, gestão do
território e planeamento e outras áreas que
envolvam a utilização de gestão de informação
agrícola e/ou agricultura de precisão.
Perfil de saída: Os mestrados em AgIM deverão
estar aptos a aplicar os seus conhecimentos
em diversas áreas de atividade, que abrangem

HORÁRIO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO
O curso irá funcionar em regime integral
no Campus do Palmarejo/Uni-CV, no
período pós-laboral - das 17h30H00 às
21H00.
Numerus clausus
30 Estudantes
CALENDARIZAÇÃO
Período de inscrição
candidatura online em www.unicv.edu.cv
12/12/2019 a 15/01/2020
Primeira etapa de seleção
16/01/2020 a 18/01/2020
Segunda etapa de seleção
Entrevistas 20 a 25/01/2020
Publicação dos resultados
27/01/2020
Recurso
os recursos devem ser dirigidos à Comissão de Seleção, através do endereço
eletrónico do PPGIAAP: ppggpa@adm.unicv.edu.cv, até 48 horas após a disponibilização dos resultados de cada etapa.
Período de matrícula
30/01/2020 a 15/02/2020
Início de aulas: março de 2020
CONTACTO
CP: S. Jorge dos Órgãos, Cabo Verde.
Tel: (00238) 3340 300
fax: (00238) 261 2660
Email: ecaa@adm.unicv.edu.cv
Site: www.ecaa.unicv.edu.cv

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
l) Formulário de inscrição online:
(http://candidatura.unicv.edu.cv/mest/default/index)

2) Curriculum vitae;
3) Certificado de licenciatura ou equivalente, ou ainda certificado de um Curso
de Pós-Graduação de Aperfeiçoamento
ou Especialização;
4) Carta de motivação em que o candidato explica as razões pelas quais está
interessado em realizar o Programa de
Mestrado, os seus interesses no tema
geral e os objetivos (máximo 3 página);
5) Bilhete de identidade (cópia);
6) Passaporte (cópia) somente para
estrangeiros;
7) Comprovativo de pagamento da taxa
de inscrição no valor de 1.500$00 (mil e
quinhentos escudos) a ser depositado no
Banco;
DADOS BANCÁRIOS
BANCO CABOVERDEANO DE NEGÓCIOS
(BCN)
Nº de CONTA: 2326452 10
NIB: 0004000002326452 10 159
IBAN: CY 64 0004 00000 23 26452 10 159
SWIFT/BIC: CANBCYCY

