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A Universidade de Évora (UE) iniciou
o funcionamento de cursos de
Doutoramento e Mestrados em
S. Tomé e Príncipe no ano lectivo
de 2015/2016, oferecendo agora novas
propostas de formações para
o ano lectivo de 2017/2018.
Este é para nós um enorme desafio,
que aceitamos com alegria, mas que
se inscreve num quadro já longo
de cooperação da nossa Universidade
em S. Tomé e Príncipe.
Visando a tão necessária formação
e capacitação científica de quadros
superiores em S. Tomé e Príncipe,
esta cooperação assentou, num
primeiro momento, na formação
avançada em Ciências da Educação
(Doutoramento), e nos Mestrados
em Engenharia Informática e Gestão –
especialização em Finanças e
especialização Marketing, e uma
primeira edição em Matemática e
Aplicações. Agora vem oferecer os
Mestrados em Educação Especial –
Domínio Cognitivo e Motor e
Economia e Gestão Aplicadas e ainda
a Pós-Graduação em Inspeção Escolar.
Tal como todos os restantes
candidatos à Universidade de Évora
(UE), também estes estudantes
de S. Tomé e Príncipe, podem estar
seguros de que vão encontrar um
ensino moderno, concebido de acordo
com os padrões europeus de exigência
e qualidade, que lhes confere a mais
elevada probabilidade de acesso
ao mercado de trabalho e ao sucesso
profissional, qualquer que seja o curso
por que optem.
Os muitos séculos de existência da UE
constituem inquestionavelmente um
selo de garantia de qualidade,
espelhado na acreditação que todos
os cursos por da parte da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, a A3ES, ao qual estes cursos
também estão, e estarão sempre
sujeitos. A qualidade da UE é provada
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ainda pelo sucesso que os nossos
licenciados, mestres e doutores têm
alcançado nas academias e nas
empresas estrangeiras e nacionais,
junto das quais se apresentam com
um Diploma acrescido de um
"Suplemento ao Diploma",
tecnicamente inviolável, que garante
todo o seu percurso académico
e todas as competências formais e não
formais adquiridas.

2017|2018

Mestrados
e Pós graduação
em

São Tomé e Príncipe

Tudo isto só é possível porque a UE é,
ela própria, um elo reconhecido das
Redes Europeias de Ensino Superior
e de Investigação Científica. Tal facto
fica a dever-se à ousadia de se ter
submetido à avaliação internacional,
o que lhe franqueia o acesso facilitado
aos programas de mobilidade
internacional, entre os quais se
destaca o Programa Erasmus.
Na UE vigora um sistema de tutoria
que acompanha os alunos e os apoia
na superação dos desafios inerentes
às elevadas exigências da vida
universitária, e também neste ponto,
porque o acompanhamento é
fundamental, ao abrirmos estes cursos
disponibilizaremos apoio local
contínuo.
Todos os nossos alunos são
prioritários e merecem de nós uma
atenção constante e um empenho
total!
Assim será, também, aqui em S. Tomé
e Príncipe!
Ana Costa Freitas,
Reitora da Universidade de Évora
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O Mestrado em Educação Especial
complementa a oferta da Universidade
de Évora no domínio da formação
de professores e estende-a a outros
profissionais e investigadores que
pretendam adquirir conhecimentos
teóricos e práticos para atuar na área
da Educação Especial e promover uma
efectiva igualdade de direitos
e de oportunidades para todos.
Os diplomados têm uma formação
obrigatória onde: adquirem
conhecimento sobre as perturbações
e fatores ambientais que afetam
o desenvolvimento e comprometem
a aprendizagem; desenvolvem
competências de avaliação
e identificação de Necessidades
Educativas Especiais; aprendem
a planear e implementar medidas
de diferenciação e intervenção educativa
adequadas às necessidades do aluno
com NEE, tendo como referência
o quadro legal em vigor, o currículo,
a comunidade em que o aluno se insere
e os fatores que se constituem como
barreiras ou facilitadores
da aprendizagem.
O MEE visa a preparação para uma
resposta integrada do sistema educativo,
do pré-escolar ao ensino secundário,
com particular enfoque no ensino básico.
No 1.º ano do curso os alunos adquirem
conhecimentos e competências
científicas, pedagógicas e técnicas para
o exercício profissional. No 2.º Ano
aprofundam competências:
de investigação, na elaboração de uma
dissertação; ou de elaboração
e implementação de projetos, no
trabalho de projeto; ou profissionais,
através da realização de um estágio
supervisionado.

O Mestrado em Economia e Gestão
Aplicadas (MEGA), especialização de
Agronegócio é uma formação de 2.º ciclo
acreditado pela A3ES, assegurado por
um corpo docente especializado e com
experiências de ensino nos continentes
africano, europeu e asiático.
O MEGA é uma formação planeada para
garantir o incremento real e a valorização
das competências em economia
e gestão, através do domínio e aplicação
avançada das ferramentas que permitem
compreender a gestão das diversas áreas
do agronegócio, atender à dimensão
e dinâmica das economias, dos
mercados e das organizações (grandes,
médias ou micro organizações), criar
valor e, desenvolver uma visão
abrangente do mundo dos agronegócios
e uma visão integrada e sistemática dos
problemas e desafios que se lhe colocam.
Objetivos
Incrementar e valorizar competências em
economia e gestão aplicadas ao
agronegócio;
Estimular a capacidade de reflexão sobre
as questões relativas ao agronegócio;
Criar e desenvolver uma visão
abrangente do agronegócio que o
permita desenvolver, criar valor e
internacionalizar;
Aplicar modelos económicos e de gestão
do agronegócio em distintos contextos e
dinâmicas.
Saídas Profissionais
O curso confere competências
especializadas que potenciam aos
técnicos e quadros das organizações
saídas profissionais no setor
agroalimentar, nas áreas de produção,
transformação e comercialização, numa
perspetiva interdisciplinar e
pluridisciplinar e, ainda, consultoria
especializada.

O Curso de Pós-Graduação em Inspeção
da Educação insere-se no âmbito do
Projeto de Assistência Técnica para a
Melhoria da Qualidade da Inspeção-Geral
da Educação do MECCC da República
Democrática de São Tomé e Príncipe e
fundamenta-se na necessidade de
promover a formação especializada dos
inspetores da educação com vista à
prossecução das atribuições da Inspeção
Educativa santomense.
Com esta formação pretende-se dotar os
formandos de conhecimentos teóricos
essenciais para o exercício da sua
atividade profissional e proporcionar o
desenvolvimento de competências
especializadas que lhes permitam, de
forma inovadora e eficaz, resolver os
problemas que se colocam no
quotidiano da ação inspetiva.

Duração: 4 semestres (120 ECTS:
60 ECTS na componente curricular
para obtenção do curso de mestrado
(54 obrigatórios e 6 optativos); 60 ECTS
para a dissertação/ou trabalho de
projeto/ou estágio, para a obtenção do
grau de Mestre)
Vagas: 20
Directora do Curso: Isabel Santos Silva
(imss@uevora.pt)
Propinas: 2 274€ (total)

(em aprovação)

Especialização Agronegócio
(E-learning)

Duração: 4 semestres (120 ECTS)
Vagas: 15
Directora do Curso: Maria Raquel Lucas
(mrlucas@uevora.pt )
Propinas: 2074,4€ (total)

São objetivos do curso:
a) Qualificar inspetores e outros
profissionais (supervisores pedagógicos
e outros profissionais da educação que
se ocupem do controlo da qualidade de
desempenho das instituições e dos
agentes educativos) para o desempenho
de funções inspetivas e outras conexas
com o controlo da qualidade da
educação;
b) Capacitar os interlocutores
privilegiados das escolas para uma maior
compreensão das singularidades das
organizações educativas;
c) Contribuir para a melhoria dos
processos e dos resultados educativos,
através de uma visão integrada da
Inspeção Educativa, compreendendo
diversas modalidades de atuação:
d) Aprofundar a compreensão da relação
entre a regulação e as dinâmicas de ação
inspetiva com vista à melhoria da ação
educativa.

Duração: 2 semestres com 5 UCs
por semestre (4 obrigatórias e uma
opcional)
ECTS: 60 ECTS, 48 obrigatórios e 12
optativos em UCS
Vagas: 30
Directora do Curso: Isabel Fialho
(ifialho@uevora.pt)
Propinas: 1 300€ (total)

ver edital específico

mais formação em e-learning em
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