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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE DOUTORAMENTO EM  
CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

O curso tem uma duração prevista de 48 meses e contempla duas etapas. A primeira, de 
aprofundamento de estudos, ocorre nos dois primeiros anos curriculares e culmina com 
a qualificação do projeto. A segunda, destina-se à preparação, apresentação e defesa da 
tese.  
 

1. PERFIL DE ENTRADA 

Os candidatos ao Curso de Doutoramento deverão possuir, no mínimo, um Curso de 
Mestrado completo na área das Ciências Sociais e Humanas ou comprovação curricular 
de experiência nas áreas afins. Excepcionalmente, pode ser admitidos titulares de um 
certificado de um Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento ou Especialização ou de um 
grau de Licenciatura, com classificação mínima de 14 valores, na escala de 0 a 20 
valores ou equivalente, desde que comprovem ter um curriculum académico e 
profissional relevante, devidamente avalizado pelo Conselho Científico da área da 
formação. Deverá, igualmene, demonstrar proficiência básica em duas línguas 
estrangeiras (francês e inglês). 
 

2.  PERFIL DE SAÍDA 

A obtenção do Grau de Doutor resultará de uma formação especializada que permitirá 
aos egressos a dedicação à docência, à pesquisa e à extensão em Instituições de Ensino 
Superior. De igual modo, poderão desenvolver atividades de pesquisa e de consultoria 
nos domínios do desenvolvimento econômico e social em instituições governamentais e 
não-governamentais. 
 

3. LINHAS DE PESQUISA 

Os cursos de pós-graduação em Ciências Sociais se estruturam em torno de três linhas de 
pesquisa, a saber: 

 
3.1. CULTURA E IDENTIDADE NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

 
Esta linha de pesquisa pretende iniciar e alargar a reflexão sobre a problemática da globalização 
e suas implicações à nível das dinâmicas culturais, tendo seu eixo de centralidade, por um lado, 
nas correntes teóricas contemporâneas que tematizam a questão e, por outro, na realidade cabo-
verdiana, cuja experiência, especialmente em termos das migrações se relaciona com aportes 
culturais diversos. borda-se a formação de identidades sociais em geral, bem como os seus 
aspectos particulares e formadores da identidade nacional, regional, de gênero, etnia, sexual e 
outras identidades coletivas que se intereseccionam e constituem as realidades globais e locais. 
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3.2. ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

 
Esta linha de pesquisa focaliza o papel do Estado no quadro do sistema mundial inter-estatal, 
considerando os seus dilemas como instâncias, nem sempre incompatíveis, de regulação-
desregulamentação, ordem-caos, opressão-emancipação na disputa pela manutenção da unidade 
de um povo num território delimitado. Abrange as políticas públicas relacionadas às  diversas 
áreas temáticas, tais como  o trabalho e o emprego,  a educação e cultura, a saúde e o bem-estar 
social, o género, a infância e a adolescência,  a juventude ou a terceira idade, assim como 
técnicas e estratégias de implementação de políticas públicas operacionais para estes e outros 
sectores estruturais da sociedade. 

 
3.3. INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, DEMOCRATIZAÇÃO E GOVERNAÇÃO 

Descrição: Com esta linha de pesquisa busca-se inovar, incrementar e aprofundar a análise dos 
processos de (re)desenho e funcionamento das instituições políticas cabo-verdianas, desde a 
aurora da independência nacional até a actual fase do processo de democratização.. Dada a 
centralidade das instituições para a análise política, esta linha de investigação terá uma 
preocupação particular de avaliar o impacto das práticas político-institucionais nos processos de 
democratização e de governança do país. Assim, serão objecto de investigação as seguintes 
dimensões do sistema político: os regimes políticos e a transição democrática, a forma e os 
sistemas de governo, a presidência da República, o parlamento, o governo, as câmaras e as 
assembleias municipais, a justiça, os partidos políticos, as forças armadas e as organizações da 
sociedade civil.  

4. ORGANIZAÇÃO DO CURSO E PLANO DE ESTUDOS 
Durante a parte letiva, todos os doutorandos deverão cursar as três disciplinas 
obrigatórias e mais três disciplinas opcionais condicionadas, conforme a área de 
concentração escolhida pelo estudante. As disciplinas opcionais, indicadas pelo 
orientador, poderão ser realizadas na Uni-CV e/ou no exterior. O Exame de 
Qualificação deverá ocorrer entre o final do 2º e o 4º semestre letivos. 

4.1. Organização do Curso 
 
Do ponto de vista organizacional, este curso de doutoramento está estruturado em dois 
momentos: 1) a parte lectiva com a duração de um ano, ou seja dois semestres; 2) a 
parte de investigação e de redação e defesa da tese de doutoramento 
 
Para além das unidades curriculares deste curso de doutoramento está prevista a realização de 
um conjunto de acções específicos e complementares, nomeadamente de carácter metodológico, 
com o propósito de favorecer um diálogo crítico no processo de construção da investigação. De 
referir que o Exame de Qualificação é obrigatório e deverá ocorrer entre o final do 2º e o 4º 
semestre letivos.  
 
 
4.2. Plano de Estudos 
O curso está organizado em oito semestres, perfazendo 240 créditos, conforme o quadro 1. 
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Quadro 1: Distribuição das Unidades Curriculares e Seminários  
 
Unidades curriculares) 
(obrigatórias e opcionais) Créditos ECTS Tempo de trabalho  (Contacto e 

Autónomo) 

Parte letiva 

2 Unidades curriculares 
obrigatórias (Quadro 2) 20 500 

3 Disciplinas opcionais 
condicionadas (Quadro 3) 15 375 

Parte de investigação     

Seminário de Pesquisa 10 250 

Seminário de Projeto de 
Pesquisa 15 375 

Seminário de Tese     30 750 

Tese em Ciências Sociais 150 3750 

Total: 8 240 6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 3: Calendarização semestral das unidades curriculares e seminários 
1º Semestre 
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Unidade curriculares obrigatórias Unidades de Créditos 

1º Semestre 30 

Teorias Sociais Avançadas 10 

Metodologia de Pesquisa  10 

Seminário de Pesquisa 10 

2º Semestre 30 

3 Unidades curriculares  opcionais 
(anexo) 15 

Seminário de Projecto de Pesquisa 15 

3º Semestre  

Seminário de tese 30 

Tese de Doutoramento 
4º a 8º  150 
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Quadro 4 – Unidades curriculares opcionais condicionadas ( 3 entre as 10 opções) 
 

Nº Disciplina Optativas (escolher 3 entre 10) 
Unidades 
de 
Créditos 

1 Cultura e Ciências Sociais: reflexões sobre a 
criolidade 5 

2 Cultura popular 5 

3 Estudos pós-coloniais e feministas 5 

4 Etnografias de Cabo Verde: Família, cultura e 
quotidiano 5 

5 História da África Colonial Portuguesa 
Contemporânea 5 

6 Estudos de Migrações 5 

7 Estudos do Mundo Rural 5 

8 Estudos do Mundo Urbano 5 

9 Tópicos Especiais em Teorias Políticas 
Contemporâneas 5 

10 Tópicos Especiais em Ciências Sociais  5 

 

 

 

 

 


