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Comunicado de Imprensa 

Inscrições abertas até 10 de Setembro para o Mestrado em Estudos Africanos do 

ISCTE-IUL 

 

LISBOA, 01 de Setembro de 2014. O ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, informa que estão 

abertas até dia 10 de Setembro as inscrições para o Mestrado em Estudos Africanos (MEA), um 

dos mais antigos e conceituados mestrados nesta área científica no espaço da língua portuguesa, 

que inicia este ano a sua 23ª edição. 

 

Este mestrado tem formado, desde 1989, um grande número de mestres com carreiras 

prestigiadas na investigação e ensino, sector empresarial, diplomacia, administração pública e 

organizações internacionais e da sociedade civil. 

  

O MEA adopta uma abordagem multidimensional e interdisciplinar ao estudo do 

desenvolvimento social, económico e político em África, proporcionando competências de 

investigação e profissionais na área científica de Estudos Africanos em duas vertentes principais: 

(1) a análise dos processos económicos, sociais e políticos nas sociedades africanas e (2) a gestão 

de desenvolvimento económico e social em África. 

Com a duração de dois anos em regime pós-laboral, o curso, que decorre no ISCTE-IUL, no 

centro de Lisboa, cobre as principais disciplinas sociais incluindo Sociologia Africana, 

Antropologia e História de África, Estado e Política, Globalização e Relações Internacionais, 

Teorias de Políticas do Desenvolvimento, Planeamento e Avaliação de Projectos, e o estudo de 

Organizações Não-governamentais. O segundo ano é dedicado à elaboração da dissertação ou do 

trabalho de projecto.   

 

Sobre o Mestrado em Estudos Africanos: 

� O Mestrado em Estudos Africanos tem a duração de dois anos. 

� O horário do curso é pós-laboral, duas vezes por semana, das 18:00 às 22:30.  
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� Pode ser frequentado em regime de tempo inteiro ou de tempo parcial. 

� Confere 120 créditos (ECTS) e o grau de Mestre em Estudos Africanos. 

� Está organizado em dois Ramos de Especialização: 

� Estado, Política e Relações Internacionais 

� Gestão do Desenvolvimento Social e Económico 

� Os dois primeiros semestres consistem em dez unidades curriculares distribuídas pelo 

tronco comum, e por cada um dos ramos de especialidade. 

� O segundo ano é dedicado à elaboração da dissertação ou do trabalho de projecto. 

� Os seminários no segundo ano permitem o acompanhamento sistematizado na 

organização da investigação e na elaboração da dissertação. 

� Aos alunos que concluam o primeiro ano é atribuído o Diploma de Estudos Pós-

Graduados em Estudos Africanos, com 60 créditos (ECTS). 

� Mais informações em: http://iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/apresentacao.aspx 

 

Contactos para mais informação: 

Nome: Ulrich Schiefer (Coordenador); Maria Luís Figueira (secretariado) 

Instituição: Escola de Sociologia e Políticas Públicas, ISCTE-IUL 

Telefones: +351 21 04 640 15; +351 210 464 123  Ext.291505 (Maria Luís Figueira) 

Email: secretariado.espp@iscte.pt; Maria.Luis.Figueira@iscte.pt; aclns@iscte.pt 

  

 


