APRESENTAÇÃO
A Universidade de Cabo Verde, no intuito de multiplicar o seu potencial de transferência de conhecimentos, cria o Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais, uma
formação que se pretende de excelência, em termos de qualidade e mobilização de
parceiros. Um curso de reconhecimento internacional que integra as Universidades
que compõem a Rede de Estudos Ambientais dos Países da Língua Portuguesa
(REALP) tendo como parceiros universidades do Brasil, Portugal, Angola e Moçambique.
No seu aspeto funcional, este Mestrado poderá seguir um modelo itinerante, à
semelhança do Doutoramento em Gestão e Políticas Ambientais já existente na
Uni-CV e disponibilizados também em Portugal e outras universidades da REALP
assumindo, em consequência, o estatuto de Mestrado internacional e cumprir, desta
forma, a missão e objetivos da REALP, por meio de um trabalho coordenado de
cooperação pedagógica e científica que promova a sustentabilidade dos países e das
instituições membros.
O Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais contempla uma proposta inovadora de
caráter interdisciplinar e é concebido de modo a que os formandos tenham seus
diplomas reconhecidos nos diferentes países da REALP; Brasil, Portugal, Angola,
Moçambique e Cabo Verde.
ÁREA DE CONHECIMENTO
Multidisciplinar no domínio abrangente de Ambiente e Sustentabilidade.
PERFIL DOS CANDIDATOS
Perfil de acesso: Candidatos de todas
as áreas do conhecimento provenientes
de diversas unidades da Uni-CV, das
universidades da REALP e de outras
instituições governamentais e da
sociedade civil. Devem possuir, no
mínimo, o grau de licenciatura e/ou
experiência equivalente devidamente
comprovada e avaliada pelo Conselho
Científico da área da formação.
Perfil de saída: Profissionais com
formação avançada, com competências
para abordagem de problemas sociais,
ambientais e económicos de forma
integrada e interdisciplinar, capazes de
contribuir para a solução dos
problemas ambientais locais e globais.

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
DURAÇÃ0 E ESTRUTURA
O Curso funciona em regime presencial
e tem uma duração de vinte e quatro o
meses (2 anos) e contempla duas etapas:
a primeira de aprofundamento de estudos, ocorre no primeiro ano curricular. A
segunda destina-se às unidades curriculares optativas, à preparação, apresentação e defesa da dissertação. O mestrado está estruturado para um total de 120
ECTs.

CALENDÁRIO DO PROCESSO
Período de inscrição
candidatura online de
12 /12/2019 a 15 /01/2020
Primeira etapa de seleção
Análise documental 16/0l/2020 a 18/01/2020
Segunda etapa de seleção:
Entrevistas de 20 a 25/01/ 2020
Publicação dos resultados: 27/01/2020

Recurso: os recursos devem ser
dirigidos à Comissão de Seleção,
através do endereço eletrônico do
PPGGPA,(ppggpa@adm.unicv.edu.cv)
ate 48 horas após a disponibilização
dos resultados de cada etapa.
Período de matrícula:
30/0l/2020 a 15/02/2020
Início de aulas: Março de 2020

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;
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

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

