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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O Mestrado em Estudos Africanos é um curso inscrito no quadro dos programas de 2º ciclo 
estipulado pelo Processo de Bolonha, promovido pelo Departamento de Ciência Política e Políticas 
Públicas (DCPPP) da Escola de Sociologia e Políticas Públicas (ESPP) e que visa o estudo 
interdisciplinar do desenvolvimento social, económico e político na África contemporânea.  

Dirigindo-se a interessados nacionais e estrangeiros, africanos e não-africanos, o Mestrado em 
Estudos Africanos contempla tanto a possibilidade de uma especialização científica quanto a de uma 
preparação para o desenvolvimento de funções profissionais. 

Realizando-se ininterruptamente desde 1989, inicialmente coordenado pedagógica e 
cientificamente pelo Centro de Estudos Africanos e durante vários anos por uma unidade orgânica 
do ISCTE-IUL especialmente vocacionada para a leccionação de matérias “africanistas”, a extinta 
Área Científica de Estudos Africanos, o Mestrado em Estudos Africanos, assim como o Programa de 
Doutoramento em Estudos Africanos, inscreveu-se entre Setembro de 2007 e Maio de 2010 nas 
actividades de ensino promovidas e tuteladas por um dos departamentos que actualmente 
constituem a ESPP, o Departamento de Sociologia. 

Sem perder o seu carácter fundador (“africanista”, interdisciplinar), o Mestrado em Estudos 
Africanos, com a sua integração primeiro no Departamento de Sociologia e desde Junho de 2010, no 
quadro da reorganização institucional do ISCTE-IUL, num novo departamento da então criada ESPP, 
o Departamento de Ciência Politica e Políticas Públicas, não só tem vindo a beneficiar mais 
intensamente da massa critica existente nestas unidades orgânicas, como ainda a alargar o seu 
campo de recrutamento e a diversificar as temáticas leccionadas nas diferentes unidades 
curriculares. 

Dividido em dois ramos de especialização – “Estado, Política e Relações Internacionais” e “Gestão do 
Desenvolvimento e Cooperação” – o Mestrado em Estudos Africanos tem 120 créditos ECTS, 
correspondendo a um ciclo de estudos de dois anos. Organizado em 4 semestres, correspondendo a 
cada um dos dois primeiros semestres 30 créditos ECTS e, no total, os dois últimos semestres a 60 
créditos ECTS. 

Aos alunos que obtenham aproveitamento nas unidades curriculares dos primeiro e segundo 
semestres do primeiro ano do ciclo de estudos de mestrado, no total de 60 ECTS, é atribuído um 
diploma de pós-graduação em estudos africanos; aos alunos que obtenham aproveitamento nas 
unidades curriculares do ciclo de estudos do Mestrado em Estudos Africanos (120 ECTS), é atribuído 
o grau de Mestre em Estudos Africanos. 

Cinco unidades curriculares são comuns aos dois ramos, três são unidades especializadas do ramo e 
uma, Técnicas de Pesquisa Especializada, a ser escolhida entre as várias unidades deste tipo 
oferecidas pelos vários Departamentos da ESPP.  

O segundo ano deste ciclo de estudos corresponde no essencial à elaboração da dissertação de 
mestrado/ do trabalho de projecto. 

A nota do diploma de Pós-Graduação em Estudos Africanos é a correspondente à média aritmética 
das dez unidades curriculares arredondada à unidade mais próxima; a classificação final obtida no 
mestrado corresponde à média ponderada, arredondada à unidade mais próxima, das classificações 
obtidas nas unidades curriculares e na dissertação ou trabalho de projecto mestrado, sendo a 
classificação de cada unidade curricular e a da dissertação, trabalho de projecto ou relatório de 
estágio ponderadas pelo respectivo número de créditos.  
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Muito embora todos os mestrandos tenham ampla liberdade de escolha dos temas a trabalhar, 
sobretudo no caso das dissertações, devem procurar enquadrá-las nas linhas de investigação que 
correm nas diferentes unidades de investigação do ISCTE-IUL. 

As dissertações e os trabalhos de projecto são orientados por um docente ou investigador 
doutorado das várias unidades orgânicas ISCTE –IUL, nomeadamente no CEI-IUL (Centro de Estudos 
Internacionais, ex Centro de Estudos Africanos) e exigem a inscrição cientifica no Secretariado da 
ESPP e administrativa na Unidade de Estudos Pós-Graduados dos Serviços Académicos do ISCTE-IUL.  

As dissertações e os trabalhos de projecto, quando devidamente avalizadas pela coordenação do 
mestrado, podem ainda ser orientados por docentes e investigadores doutorados não pertencentes 
ao ISCTE-IUL ou por reconhecidos especialistas na matéria. 

Podem-se inscrever na dissertação/ no trabalho de projecto todos os mestrandos que tenham 
concluído pelo menos sete das 10 unidades curriculares constantes do primeiro e segundo semestre 
do plano de estudos em vigor. A entrega da dissertação/do trabalho de projecto está sujeita à 
realização com aproveitamento de todas as unidades curriculares. 

A não inscrição em dissertação ou em trabalho de projecto ou a sua não entrega até à data limite 
obriga, na eventualidade dos mestrandos quererem obter o grau de mestre, à reinscrição no 
curso(s) seguinte(s).  Independentemente das situações, todos os reinscritos, para além do 
pagamento das propinas e emolumentos devidos, ficam sujeitos, no caso de alterações do plano de 
estudo do Mestrado em Estudos Africanos, à eventual necessidade de obterem aproveitamento em 
novas unidades curriculares. 

Para além de outra informação, o essencial das normas, procedimentos e regulamentos que 
organizam este Mestrado encontra-se nos anexos a este documento.  

 

 

 

Director do curso: Ulrich Schiefer 
Escola de Sociologia e Políticas Públicas 
Avenida das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa PORTUGAL 
schiefer@iscte.pt 
Telephone: 217903271; Gabinete D 323 (Edificio II); Cacifo 338 A 
 
 
 

mailto:schiefer@iscte.pt
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2. OBJECTIVOS DO MEA 

O Mestrado em Estudos Africanos (MEA) é um dos mais antigos e prestigiados no espaço da língua 
portuguesa. Tem formado, desde 1989, um grande número de mestres que se encontram em várias 
áreas profissionais desde a investigação e ensino, ao sector empresarial, diplomacia, organizações 
internacionais, administração pública e Organizações da Sociedade Civil.  O Mestrado inscreve-se no 
quadro mais amplo dos Estudos Africanos no ISCTE que, também, oferece um Doutoramento em 
Estudos Africanos. 

O curso visa o estudo interdisciplinar do desenvolvimento social, económico e político em África. 
Tem uma duração de dois anos em regime pós-laboral,  conferindo 120 créditos (ECTS), e está 
organizado em dois Ramos de Especialização – Estado, Política e Relações Internacionais, e Gestão 
do Desenvolvimento Social e Económico. 

Os dois primeiros semestres consistem em dez unidades curriculares distribuídas pelo tronco 
comum, e por cada um dos dois ramos de especialidade. Estas unidades incluem Sociologia, 
Antropologia e História de África, Estado e Política, Globalização e Relações Internacionais, 
Planeamento e Avaliação de Projetos, e o estudo de Organizações Não-governamentais. O segundo 
ano é dedicado à elaboração da dissertação ou do trabalho de projeto. 

Aos alunos que concluam o primeiro ano é atribuído o Diploma de Estudos Pós-Graduados em 
Estudos Africanos, com 60 créditos (ECTS). 

O curso confere tanto uma especialização científica, quanto uma sólida preparação para o 
desempenho de funções profissionais. 

2.1 Objetivos gerais 

O MEA visa proporcionar: 

 Competências de investigação e profissionais na área científica interdisciplinar de EA, em 2 
vertentes principais: análise dos processos económicos, sociais e políticos nas sociedades 
africanas e gestão de desenvolvimento económico e social em África. 

 Capacidade para, em contexto multidisciplinar e complexo, propor soluções concretas, social e 
eticamente adequadas e para integrar conhecimentos disponíveis e gerir informação 
diversificada. 

 Conhecimentos para avaliar conjunturas e poder aplicar os conhecimentos adquiridos na 
resolução de problemas concretos. 

 Capacidades para comunicar as conclusões dos seus trabalhos a um público diversificado. 

 Competências que ao longo da vida, e nos mais diferentes quadros institucionais de trabalho – 
organismos de investigação, ensino, organismos internacionais, empresas privadas e públicas, 
OSC, etc., que permitam, de um modo auto-orientado e autónomo, desenvolver trabalhos 
inovadores em áreas especializadas. 

Objetivos de aprendizagem 

Este curso assenta na convicção que os diferentes problemas económicos, sociais, culturais e 
políticos em África só podem ser entendidos numa abordagem quer multidimensional, quer que 
agregue as especificidades das dinâmicas locais às regionais africanas e mundiais, é um projecto 
“disciplinarmente aberto”, estruturado na convivência de varias disciplinas das ciências sociais, da 
economia e das ciências de gestão e no confronto de níveis diferentes de análise. E como tal exige 
cuidados especiais na montagem e articulação entre as várias UC. 

De facto, globalmente, a organização do plano de estudos não só tem, entre outros, como objectivo, 
proporcionar elementos que permitam aos alunos contextualizar a produção de conhecimentos em 
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Estudos Africanos na lógica geral do processo de produção de conhecimentos científicos, como 
também o de permitir aos alunos confrontarem as diversas metodologias particulares usadas nos 
diferentes trabalhos sobre as realidades africanas. 

A organização em 10 UC, distribuídas pelo tronco comum, e por cada um dois ramos de 
especialidade, no primeiro ano, permite dar cobertura científica nas principais disciplinas sociais, 
bem como tratar das dimensões epistemológicas e das questões metodológicas. Os seminários no 
segundo ano permitem o acompanhamento sistematizado na organização da investigação e na 
elaboração da dissertação. 

Esta organização curricular permite aos estudantes ao longo do curso: 

 A aquisição de competências ao nível da comunicação com os seus pares, comunidade 
académica e sociedade em geral sobre as temáticas em que se especializam; 

 A aquisição de uma visão compreensiva e prospectiva das principais problemáticas sociais e 
socioculturais, políticas e económicas africanas; 

 A capacidade para a produção de novos conhecimentos sobre a realidade social e sociocultural, 
política e económica africana; 

 A análise de processos e formulação de programas, medidas sociais, politicas e económicas em 
África, com base em quadros de referência teóricos e metodológicos devidamente 
fundamentados e problematizados 

 O domínio de métodos e técnicas de investigação em Estudos Africanos 

Os progressos na aprendizagem são avaliados nas respectivas UC e na avaliação das dissertações 
que são defendidas em provas públicas. 

2.2 Avaliação/Certificação do Curso 

O curso foi objecto de acreditação junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES). 

O Ciclo de estudos foi registado em 18/05/06 com o número R/B-AD-11/2006. 

2.3 Saídas Profissionais 

O Mestrado em Estudos Africanos proporciona, tanto nacionalmente como internacionalmente, em 
organizações privadas, instituições públicas e ONGD e outras organizações sem fins lucrativos, saídas 
profissionais de elevada qualificação em áreas de actividade muito diversificadas, nomeadamente: 
investigação científica, estudos sociais e económicos aplicados, estudos de planeamento e avaliação, 
projectos sociais, projectos culturais, projectos educativos, projectos de desenvolvimento, 
associativismo, relações interculturais. 
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3. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

3.1 Contactos 

 

Mestrado em Estudos Africanos 

 
Director do Curso de Mestrado em Estudos Africanos:  
Prof. Doutor Ulrich Schiefer 
Escola de Sociologia e Políticas Públicas 
Avenida das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa PORTUGAL 
schiefer@iscte.pt 
Telephone: 217903271; Gabinete D 323 (Edificio II); Cacifo 338 A 
 
URL: http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/apresentacao.aspx 
 
Informações sobre o Mestrado:  

 Apresentação 

 Candidaturas e critérios de seriação 

 Plano de estudos 

 Calendário, regime horário e propinas 

 Conferencistas e outras actividades 

 Dissertação ou trabalho de projecto 

 Saídas profissionais 

 Avaliação/certificação do curso 
 
 
Secretariado de Estudos Africanos: 
Maria Luís Figueira 
Escola de Sociologia e Políticas Públicas 
Avenida das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa PORTUGAL 
Maria.luis.figueira@iscte.pt 
Telefone: +351 210 464 123  Ext.291505 
 
Contacto nos Serviços Académicos para os Estudos Africanos 
Anabela Marques 
Serviços Académicos 
Anabela.marques@iscte.pt 
Telefone: 217 903 922 
 
ISCTE-IUL  
 
ISCTE-IUL  
Avª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa 
Tel.: +351 217903000 
Fax: +351 217964710 
geral@iscte.pt; http://iscte-iul.pt 
 
Escola de Sociologia e Políticas Públicas 
Directora da Escola 

mailto:schiefer@iscte.pt
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/apresentacao.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/apresentacao.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/candidaturas.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/plano_de_estudos.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/calendario_regime_horario_e_propinas.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/conferencistas_e_outras_actividades.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/dissertacao_ou_trabalho_de_projecto.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/saidas_profissionais.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/avaliacao_certificacao_do_curso.aspx
mailto:Maria.luis.figueira@iscte.pt
mailto:Anabela.marques@iscte.pt
mailto:geral@iscte.pt
http://iscte-iul.pt/
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Profª Helena Carvalho 
Secretariado – Sala 1W4 
Secretariado.espp@iscte.pt 
URL: http://iscte-iul.pt/espp.aspx 
 
Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas 
Director do Departamento 
Prof. José Manuel Leite Viegas 
Secretariado – Sala 1W4 
Secretariado.dcppp@iscte.pt 
Telefone: 21 046 41 22 
URL: http://iscte-iul.pt/departamentos/274534/apresentacao.aspx 
 
Centro de Estudos Internacionais (CEI) 
Directora 
Prof Clara Carvalho 
CEI-IUL (ISCTE-IUL), Sala 2W06 
Telefone: +351 210 464 029; +351 217 964 710 
URL:  http://cei.iscte-iul.pt 
 cei@iscte.pt 
 

3.2 Mecanismos de comunicação internos 

3.2.1. Fénix 

O serviço Fénix (https://fenix.iscte.pt/loginPage.jsp) permite aos utilizadores certificados - alunos, 
docentes, funcionários e candidatos - do ISCTE - IUL utilizar diversos serviços e funcionalidades de 
forma a simplificar o quotidiano de todos aqueles que estudam ou trabalham. 
 
Para aceder ao sistema necessita dos seguintes dados que lhe serão fornecidos aquando da 
inscrição. 

 Nome de utilizador:   

 (Exemplo: xxxxx@iscte.pt) 

 Palavra-passe:  
 
Para mais informações sobre acesso ao Sistema Fénix@ISCTE-IUL consulte http://suporte-
fenix.iscte.pt/home/acesso-ao-sistema-fenix-iscte-iul 

3.2.2. Google Groups 

O MEA23 tem um Google groups para comunicar online. O endereço é: 
MEA23@googlegroups.com 
Para ter permissão para aceder aos grupos tem de ter uma conta no Google 
https://accounts.google.com/Login 
 
Pode inscrever-se no Google com o email que quiser. Pode aceder ao grupo através do email com o 
qual se registou no Google ou, directamente, através da conta no Google.  O convite para participar 
no grupo tem de ser enviado para o mail com o qual se inscreveu no Google. 

3.2.3. Blog MEA ISCTE 

O Mestrado tem um blog (MEAISCTE) que contem informações para os alunos nomeadamente 
sobre:  
 O funcionamento do curso 

mailto:Secretariado.espp@iscte.pt
http://iscte-iul.pt/espp.aspx
mailto:Secretariado.dcppp@iscte.pt
http://iscte-iul.pt/departamentos/274534/apresentacao.aspx
mailto:cei@iscte.pt
https://fenix.iscte.pt/loginPage.jsp
http://suporte-fenix.iscte.pt/home/acesso-ao-sistema-fenix-iscte-iul
http://suporte-fenix.iscte.pt/home/acesso-ao-sistema-fenix-iscte-iul
mailto:MEA23@googlegroups.com
https://accounts.google.com/Login
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 Os contactos dos responsáveis pelo curso 
 O plano de estudos e as várias unidades que o constituem.  
 Informações importantes para a elaboração de dissertações 
 Orientações para a pesquisa bibliográfica 
 Informações sobre os alunos e as dissertações defendidas em edições passadas do MEA.  
 
O blog está acessível através do seguinte link:  
MEA ISCTE-IUL: http://meaiscte.wordpress.com/ 
Estudos Africanos no ISCTE: http://estudosafricanosiscte.wordpress.com/ 
 
Redes Sociais: www.facebook.com/estudosafricanosiscte. 

http://meaiscte.wordpress.com/
http://estudosafricanosiscte.wordpress.com/
https://www.facebook.com/estudosafricanosiscte
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4. PLANO DE ESTUDOS 

4.1 Resumo do plano de estudos 

O Mestrado em Estudos Africanos (MEA) está organizado em dois ramos de especialização:  
(1) Ramo de Estado, Política e Relações Internacionais e  
(2) Ramo de Gestão do Desenvolvimento Social e Económico.  
 
O MEA tem a duração de dois anos e está organizado em 4 semestres. O curso tem cinco unidades 
curriculares comuns aos dois ramos, três unidades especializadas do ramo de especialização, uma 
UC condicionada e uma UC optativa a ser escolhida entre as várias UC de Técnicas de Pesquisa 
Especializada oferecidas pelos vários Departamentos da ESPP.  
 
O segundo ano deste ciclo de estudos corresponde no essencial à elaboração da dissertação de 
mestrado ou trabalho de projecto. Ao longo destes dois últimos semestres serão organizados vários 
seminários de apoio à elaboração da dissertação de mestrado/ do trabalho de projecto. 

 
O MEA correspondende à obtenção 120 créditos ECTS:  

 36 créditos em unidades curriculares obrigatórias de tronco comum e unidade optativa 
condicionada,  

 18 créditos obrigatórios em cada especialização;  
 6 créditos optativos livres 
 60 na dissertação ou trabalho de projecto. 

 
Aos alunos que obtenham aproveitamento nas unidades curriculares dos primeiro e segundo 
semestres do primeiro ano do ciclo de estudos de mestrado, no total de 60 ECTS, é atribuído um 
diploma de pós-graduação em estudos africanos; aos alunos que obtenham aproveitamento nas 
unidades curriculares do ciclo de estudos do Mestrado em Estudos Africanos (120 ECTS), é atribuído 
o grau de Mestre em Estudos Africanos. 
 
A nota do diploma de Pós-Graduação em Estudos Africanos é a correspondente à média aritmética 
das dez unidades curriculares arredondada à unidade mais próxima; a classificação final obtida no 
mestrado corresponde à média ponderada, arredondada à unidade mais próxima, das classificações 
obtidas nas unidades curriculares e na dissertação ou trabalho de projecto mestrado, sendo a 
classificação de cada unidade curricular e a da dissertação, trabalho de projecto ou relatório de 
estágio ponderadas pelo respectivo número de créditos.  

 
A organização das Unidades Curriculares (UC) é a seguinte:  

Tronco Comum  

 Teorias e Políticas do Desenvolvimento 

 Economia de África  

 Antropologia de África  

 Cooperação Internacional em África  

 Sociologia de África  

Ramo Estado, Política e Relações Internacionais 

 História de África  

 Estado e Política em África  

 Globalização e Relações Internacionais em África  

 Trabalho Final 

http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/plano_de_estudos.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57366
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57383
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57384
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57385
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57382
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=125843
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57539
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=58339
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Ramo de Gestão do Desenvolvimento Social e Económico 

 Planeamento, Gestão e Avaliação de Programas e de Projectos  

 Gestão de Organizações com e Sem Fins Lucrativos 

 Ética e Cooperação  

 Trabalho Final 

 

UC Optativa Condicionada 

 Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais 

 

UC Optativa Livre 

 Técnicas Especializadas de Pesquisa 

 Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais 

 Análise de Conteúdo com Programas Informáticos  

 Análise de Indicadores Estatísticos  

 Método Biográfico 

 Análise de Redes em Ciências Sociais  

 Pesquisa de Terreno  

 Métodos Avançados de Análise de Dados  

 Métodos de Inquirição Online 

 Métodos de Análise de Multimédia 

 

4.2 Fichas de Unidades Curriculares  

Os programas das Unidades Curriculares estão definidos nas FUC - Fichas de Unidade Curricular.  
 
As FUC definem os diversos aspetos inerentes ao funcionamento de cada disciplina nomeadamente 
os objetivos, o programa, o processo de avaliação, processo de ensino-aprendizagem, e a 
bibliografia básica de apoio à UC.  
 
As FUC estão disponiveis integralmente no sítio do ISCE e no sistema Fénix.  
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/plano_de_estudos.aspx 
 
Estas são facilmente acessíveis através do blog do  MEA http://meaiscte.wordpress.com/plano-de-
estudos/ 

http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57541
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57542
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=57540
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=58751
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99701
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99702
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99703
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99705
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99852
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=99856
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=121499
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=121500
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/cadeira.aspx?CurricularCourse=121501
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/plano_de_estudos.aspx
http://meaiscte.wordpress.com/plano-de-estudos/
http://meaiscte.wordpress.com/plano-de-estudos/
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4.3 Plano curricular Estudos Africanos (por semestre e créditos) 

Informações detalhadas sobre o plano curricular no site do ISCTE em Plano Curricular  

 

 Tronco Comum 

 

00023 – Antropologia de África 1º A, 1º S Créd. 6.0 

00024 – Economia de África 1º A, 1º S Créd. 6.0 

00026 – Teorias e Políticas do Desenvolvimento 1º A, 1º S Créd. 6.0 

M0781 – Cooperação Internacional em África 1º A, 2º S Créd. 6.0 

00025 – Sociologia de África 1º A, 2º S Créd. 6.0 

 

 Ramos 

 

  

M0751 – História de África (Mea) 1º A, 1º S Peso 1.0 Créd. 6.0 

00022 – Estado e Política em África 1º A, 2º S Peso 1.0 Créd. 6.0 

00561 – Globalização e Relações Internacionais em África 1º A, 2º S Peso 1.0 Créd. 6.0 

  

 Trabalho Final 

  

00535 – Dissertação de Mestrado em Estudos Africanos: Ramo Estado, Política 
e Relações Internacionais 

2º A, 1º S Peso 1.0 Créd. 30.0 

00535 – Dissertação de Mestrado em Estudos Africanos: Ramo Estado, Política 
e Relações Internacionais 

2 A, 2 S   Créd. 30.0 

00536 – Trabalho de Projecto em Estudos Africanos: Ramo Estado, Política e 
Relações Internacionais 

2º A, 1º S Peso 1.0 Créd. 30.0 

00536 – Trabalho de Projecto em Estudos Africanos: Ramo Estado, Política e 
Relações Internacionais 

2 A, 2 S   Créd. 30.0 

 

 Gestão do Desenvolvimento Social e Económico GDSE 

M0784 - Planeamento, Gestão e Avaliação de Programas e de Projectos 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 

M8306 - Gestão de Organizações com e Sem Fins Lucrativos 1º A, 2º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 

00027 - Ética e Cooperação 1º A, 2º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 

  

 Estado, Política e Relações Internacionais EPRIA 

https://fenix.iscte.pt/publico/degreeSite/showDegreeCurricularPlanBolonha.faces?degreeID=3234110383391&degreeCurricularPlanID=3135326138171&executionPeriodOID=2499670968536&organizeBy=groups&showRules=false&hideCourses=false&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/plano-curricular&_request_checksum_=f099b66bbcae968c15413d2a4b89ad8237ba13bb
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 Trabalho Final 

00537 - Dissertação de Mestrado em Estudos Africanos: Ramo 
Gestão do Desenvolvimento Social e Económico 

2º A, 1º S A Peso 1.0 Créd. 30.0 

00537 - Dissertação de Mestrado em Estudos Africanos: Ramo 
Gestão do Desenvolvimento Social e Económico 

2 A, 2 S A   Créd. 30.0 

00538 - Trabalho de Projecto em Estudos Africanos: Ramo Gestão 
do Desenvolvimento Social e Económico 

2º A, 1º S A Peso 1.0 Créd. 30.0 

00538 - Trabalho de Projecto em Estudos Africanos: Ramo Gestão 
do Desenvolvimento Social e Económico 

2 A, 2 S A   Créd. 30.0 

 

 Optativas 

 Condicionada 

00553 - Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais 1º A, 2º S S 
Peso 

1.0 
Créd. 6.0 Opt. 

  

 Técnicas Especializadas de Pesquisa 

M8106 - Análise de Arquivos e de Outras Fontes Documentais 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

M8107 - Análise de Conteúdo com Programas Informáticos 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

00555 - Análise de Indicadores Estatísticos 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

00556 - Análise de Redes em Ciências Sociais 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

00559 - Método Biográfico 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

M8205 - Métodos Avançados de Análise de Dados 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

01773 - Métodos de Análise de Multimédia 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

01772 - Métodos de Inquirição Online 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

M8109 - Pesquisa de Terreno 1º A, 1º S S Peso 1.0 Créd. 6.0 Opt. 

 

4.4 Equipa docente 

Informações detalhadas sobre a equipa em: http://www.iscte-
iul.pt/cursos/mestrados/9503/equipa_docente.aspx 

 

 Tronco Comum 

 

00023 - Antropologia de África 1º A, 1º S Ana Lúcia Sá 

00024 - Economia de África 1º A, 1º S 
Ana Larcher Carvalho 
Luis Francisco Carvalho  

https://fenix.iscte.pt/publico/degreeSite/viewCurricularCourse.faces?degreeID=9503&degreeCurricularPlanID=12091&executionYearID=2060&bolonha=true&curricularCourseID=58751&organizeBy=groups&showRules=false&hideCourses=false&action=null&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/plano-curricular&_request_checksum_=abeb39cef96d7cdcdeeec6f698b09b13edca7b8e
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/equipa_docente.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/9503/equipa_docente.aspx
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00026 - Teorias e Políticas do Desenvolvimento 1º A, 1º S 
Luis Francisco Carvalho  
Ana Larcher Carvalho 

M0781 - Cooperação Internacional em África 1º A, 2º S Manuel Ennes Ferreira 

00025 - Sociologia de África 1º A, 2º S Cristina Uldeslmann Rodrigues 

 

 

 Estado, Política e Relações Internacionais EPRIA 

M0751 - História de África (Mea) 1º A, 1º S José Augusto da Silva Horta  

00022 - Estado e Política em África 1º A, 2º S Eduardo Costa Dias 

00561 - Globalização e Relações Internacionais em 
África 

1º A, 2º S Ana Lúcia Sá 

  

 Gestão do Desenvolvimento Social e Económico GDSE 

M0784 - Planeamento, Gestão e Avaliação de Programas 
e de Projectos 

1º A, 1º S Ana Larcher Carvalho 

M8306 - Gestão de Organizações com e Sem Fins 
Lucrativos 

1º A, 2º S Ana Larcher Carvalho 

00027 - Ética e Cooperação 1º A, 2º S 
Eduardo Costa Dias 
Maria Antónia Belchior Ferreira 
Barreto 

  

 Trabalho Final 

  

Dissertação de Mestrado em Estudos Africanos 2º A 
Ulrich Schiefer 
Ana Larcher Carvalho 

Trabalho de Projecto em Estudos Africanos 2º A 
Ulrich Schiefer 
Ana Larcher Carvalho 

  

 Optativas 

00553 - Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais 1º A, 2º S Ulrich Schiefer 

 

4.5 Dissertação ou trabalho de projecto 

O Mestrado em Estudos Africanos conclui-se, em ambos os ramos, com uma dissertação ou um 
trabalho de projecto, a realizar nos moldes dos regulamentos gerais do ISCTE-IUL. A dissertação ou o 
trabalho de projecto valem 60 créditos. 

A possibilidade de escolha, pelos mestrandos, entre a realização de uma dissertação de carácter 
científico ou um trabalho de projecto, originais, justifica-se pela natureza diversificada dos públicos-
alvo: por um lado, estudantes e técnicos que pretendem prosseguir os seus estudos de segundo 
ciclo, por outro, profissionais com intervenção directa nas áreas em análise no âmbito do curso. 
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Muito embora todos os mestrandos tenham ampla liberdade de escolha dos temas a trabalhar, 
sobretudo no caso das dissertações, devem procurar enquadrá-las nas linhas de investigação que 
correm nas diferentes unidades de investigação do ISCTE-IUL. 

As dissertações e os trabalhos de projecto são orientados por um docente ou investigador 
doutorado das várias unidades orgânicas ISCTE –IUL, nomeadamente no CEI-IUL (Centro de Estudos 
Internacionais, ex Centro de Estudos Africanos) e exigem a inscrição cientifica no Secretariado da 
ESPP e administrativa na Unidade de Estudos Pós-Graduados dos Serviços Académicos do ISCTE-IUL.  
Para a inscrição científica, os alunos devem entregar a ficha de registo do tema assinada pelo 
orientador (ver Ficha de registo de tese/ no blog MEA ISCTE).  

Podem-se inscrever na dissertação (ou no trabalho de projecto) todos os mestrandos que tenham 
concluído pelo menos sete das 10 unidades curriculares constantes do primeiro e segundo semestre 
do plano de estudos em vigor. A entrega da dissertação/do trabalho de projecto está sujeita à 
realização com aproveitamento de todas as unidades curriculares. 

A não inscrição em dissertação ou em trabalho de projecto ou a sua não entrega até à data limite 
obriga, na eventualidade dos mestrandos quererem obter o grau de mestre, à reinscrição no 
curso(s) seguinte(s).  Independentemente das situações, todos os reinscritos, para além do 
pagamento das propinas e emolumentos devidos, ficam sujeitos, no caso de alterações do plano de 
estudo do Mestrado em Estudos Africanos, à eventual necessidade de obterem aproveitamento em 
novas unidades curriculares. 

A Dissertação deve obedecer às “Normas orientadoras para a dissertação ou trabalho de projecto do 
2.º ciclo” de acordo com o regulamento do ISCTE.  

A Dissertação é objecto de apreciação e discussão pública, perante um júri nomeado para o efeito. 

Pode consultar os seguintes documentos no site do ISCTE e no blog do MEA 

 Ficha de registo de tese/ 

 Normas de formatação e apresentação gráfica dos trabalhos académicos de mestrado. 

 Declarações a entregar com a tese 

 Outros recursos úteis 

Regulamentos 

 Normas orientadoras para a dissertação ou trabalho de projecto do 2.º ciclo 

 Alteração ao artigo 2.º das normas orientadoras para a dissertação ou trabalho de projecto 
de 2.º Ciclo 

Formulário 

 Boletim de Inscrição e Matricula em Dissertação/Trabalho de Projecto 

Prorrogação do prazo de entrega da dissertação/trabalho de projeto 
 
Mestrados (2º ciclo) 
 
De acordo com o Despacho 22062/2009, alterado no artigo 2º pelo Despacho 15/2010 os 
estudantes que não entreguem a dissertação ou trabalho de projeto nos prazos estipulados, 
poderão requerer uma extensão do prazo mediante o pagamento de um emolumento e 

http://meaiscte.wordpress.com/ficha-de-registo-de-tese/
http://meaiscte.wordpress.com/ficha-de-registo-de-tese/
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_1%C2%BA_Ciclo/Formata%C3%A7%C3%A3o_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_2011_2.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_1%C2%BA_Ciclo/Formata%C3%A7%C3%A3o_Apresenta%C3%A7%C3%A3o_2011_2.sflb.ashx
http://meaiscte.wordpress.com/declaracoes/
http://meaiscte.wordpress.com/recursos/
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_orientadoras_dos_2%C2%BA_ciclo2009_doc.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_orientadoras_dos_2%C2%BA_ciclo2009_doc.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_orientadoras_dos_2%C2%BA_ciclo2009_doc.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Impressos_e_Requerimentos_2%C2%BA_ciclo/Boletim_de_Inscri%C3%A7%C3%A3o_e_Matricula_em_Disserta%C3%A7%C3%A3o_Trabalho_de_Projecto.sflb.ashx
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preenchimento respectivo formulário, nas seguintes datas:  
 

 Para os cursos até 105 ECTS entre 5 e 9 de Maio de 2014 
 Para os cursos com mais de 105 ECTS entre 1 e 10 de Outubro de 2014 
 Para os cursos com mais de 105 ECTS e calendário desfasado (Inicio 1º ano a Março 2012 - 

Inicio 2º ano a Março 2013) entre 1 e 7 de Julho de 2014     

Após este procedimento o prazo limite para entrega da dissertação ou trabalho de projeto é 30 de 
Outubro 2014, para cursos com calendário desfasado é 31 de Julho de 2014. 
 

Emolumento - 150 Euros 

Formulário 
Impresso para pedido de prorrogação do prazo de entrega da Dissertação ou Trabalho Projecto 

Impresso para pedido de prorrogação do prazo de entrega da Dissertação ou Trabalho Projecto 
(cursos com calendário desfasado) 
 
Reinscrição dissertação/trabalho de projecto – Mestrados 
 
De acordo com o Despacho 22062/2009, alterado no artigo 2º pelo despacho 15/2010, o não 
cumprimento dos prazos fixados, implica a reinscrição de 15 de Setembro a 18 de Novembro de 
2014 e o pagamento da propina de 500 Euros com taxa de inscrição de 30 Euros poderá ser paga em 
3 prestações de acordo com as seguintes datas e montantes (não se aplica ao mestrado integrado): 

1ª até 30 de novembro 230€ 

2ª até 31 de dezembro 150€ 

3ª até 31 de janeiro 150€ 

Formulário 
Boletim de Inscrição e Matricula em Dissertação/Trabalho de Projecto 

Regulamentos 
Normas orientadoras para a dissertação ou trabalho de projecto do 2.º ciclo 
Alteração ao artigo 2.º das normas orientadoras para a dissertação ou trabalho de projecto de 2.º 
Ciclo 

4.6 Conferências e outras actividades 

Os alunos que frequentam o mestrado são convidados a participar nos ciclos de conferências dos 
Doutoramentos da Escola de Sociologia e Políticas Públicas e no do Centro de Estudos Internacionais 
do ISCTE-IUL 

Encontro de Mestrandos e Doutorandos em Estudos Africanos  -  EMDEA 2015.  

 O Encontro (ENDEA 2015)  vem na sequência do encontro de mestrandos em estudos africanos 
realizado em 2012 (EMEA 2012) http://encontroint-estudosafricanos.webnode.pt/ 

 Tem como objectivo dar aos mestrandos e doutorandos a oportunidade de apresentar os 
resultados da sua investigação perante um público alargado.  

http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Impressos_e_Requerimentos_2%C2%BA_ciclo/Requerimento_despacho_15-2010_-2014.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Impressos_e_Requerimentos_2%C2%BA_ciclo/Requerimento_despacho_15-2010_-2014_cal_desfasado.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Impressos_e_Requerimentos_2%C2%BA_ciclo/Requerimento_despacho_15-2010_-2014_cal_desfasado.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/ficha_inscricao-dissertacao_trabalho_de_projecto_2.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_orientadoras_dos_2%C2%BA_ciclo2009_doc.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Alteracao_Artigo_2_%C2%BA_Normas_Orientadoras_Disserta%C3%A7%C3%A3o_sflb.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Alteracao_Artigo_2_%C2%BA_Normas_Orientadoras_Disserta%C3%A7%C3%A3o_sflb.sflb.ashx
http://encontroint-estudosafricanos.webnode.pt/
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O Encontro é um marco no processo da elaboração das teses que incentiva ou obriga a organizar o 
trabalho feito até à data. 

5. RECURSOS DE APOIO AOS ALUNOS E À INVESTIGAÇÃO  

5.1.1. Websites de apoio ao Mestrado em Estudos Africanos 

 
O Mestrado tem vários websites que contem informações uteis para os alunos nomeadamente 
sobre:  
 Elaboração de dissertações 
 Orientações para a pesquisa bibliográfica 
 Bibliografia para várias UCs 

 
Os blogs estão acessíveis através dos seguintes links:  
 
 MEA ISCTE-IUL: http://meaiscte.wordpress.com/ 
 Estudos Africanos no ISCTE: http://estudosafricanosiscte.wordpress.com/ 
 DEA ISCTE http://deaiscte.wordpress.com/ 
 
 Economia e Poder em Africa: www.ecopoder.wordpress.com (ecopoder) 
 ONG e desenvolvimento: www.ongdesenvolvimento.wordpress.com (ONG) 
 PGAPP: www.avaliar.wordpress.com (MAPA) 
 
Outras:  

 Serviço Social Internacional: http://intsocialwork.wordpress.com/  

 Políticas de Cooperação: http://polcoop.wordpress.com/ 

 Guiné-Bissau docs: https://guinebissaudocs.wordpress.com/ 

5.1.2. Centro de Estudos Internacionais 
 

O CEI-IUL baseia-se no capital de investigação e experiência do Centro de Estudos Africanos (CEA-
IUL) que o precede e propõe-se exponenciar as áreas de atuação e de investigação interdisciplinar 
desenvolvidas nesta unidade de I&D nas últimas décadas. 
 
O CEI tem uma linha de investigação sobre África, que prossegue os 30 anos de experiência de 
produção de conhecimento e de networking internacional no campo dos Estudos Africanos e tem 
como objetivo o estudo dos desafios fraturantes do desenvolvimento da África subsariana na 
segunda década do século XXI. A linha está estruturada em torno de três grandes temas, 
transversais aos três grupos de investigação do CEI-IUL. 
 
O primeiro tema aborda os Desafios Políticos e de Segurança: 
 Implicações políticas e de segurança da fragilidade do Estado, com destaque para duas regiões: 

o Corno de África e os dois estados sudaneses e os estados (pertencentes ou com fronteiras) 
do Sahel. 

 Implicações das revoluções árabes e da queda dos regimes autoritários do Norte de África. 
 Dinâmicas e revivalismo religioso em África (religiões tradicionais, igrejas evangélicas e 

reformismo muçulmano). 
 
O segundo tema centra-se nos Desafios Sociais e Demográficos: 
 Desafios divisivos e fraturantes nas comunidades urbanas, consequência do crescimento 

populacional e da taxa de urbanização. 

http://meaiscte.wordpress.com/
http://estudosafricanosiscte.wordpress.com/
http://deaiscte.wordpress.com/
http://www.ecopoder.wordpress.com/
http://www.ongdesenvolvimento.wordpress.com/
http://www.avaliar.wordpress.com/
http://intsocialwork.wordpress.com/
http://polcoop.wordpress.com/
https://guinebissaudocs.wordpress.com/
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 Integração social da juventude, desafios aos regimes educativos e estratégias de educação, e 
proteção social nas áreas urbanas. 

 Novas epistemologias em contextos pós-coloniais. 
 
O terceiro tema foca os Desafios Económicos e de Cooperação para o Desenvolvimento: 
 Impacto das economias emergentes no desenvolvimento africano, no crescimento e na 

mudança social. 
 A crescente importância de novos parceiros em termos de fluxos comerciais, de IDE e de APD. 
 Paradoxo do desenvolvimento em África, fruto do aumento da procura de matérias-primas. 
 As mudanças estratégicas provocadas pelas novas parcerias e investimentos no 

desenvolvimento africano, bem como a abertura de novas oportunidades para a procura de 
soluções para os grandes problemas internos e regionais. 

 Impacto local de dinâmicas globais, segurança alimentar e migrações. 
 

Contactos:  
Directora 
Prof Clara Carvalho 
CEI-IUL (ISCTE-IUL), Sala 2W06 
Telefone: +351 210 464 029; +351 217 964 710 
URL:  http://cei.iscte-iul.pt 
 cei@iscte.pt 
 

5.1.3. Biblioteca central do ISCTE 

A Biblioteca do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, especializada na área das ciências sociais, 
empresariais e tecnológicas tem como objectivo apoiar todos os sectores de actividade do Instituto, 
facultando, nas melhores condições de utilização, os recursos bibliográficos necessários ao 
desempenho das funções de ensino, investigação, educação permanente e extensão cultural. 

O fundo documental da Biblioteca do ISCTE é composto por cerca de 56.000 títulos (monografias, 
obras de referência, teses e dissertações) e 17.000 periódicos em suporte papel e digital. 

A cada área temática corresponde uma cor, que é visível tanto na etiqueta com a cota como no topo 
da(s) estante(s) em que o documento se encontra arrumado. 

As instalações da Biblioteca situam-se no Edifício II e distribuem-se por três pisos (4º, 5º e 6º).  

Em todo o espaço da Biblioteca existe rede wireless e todas as mesas dispõem de tomadas de rede 
para ligação de portáteis.  

No 4º piso, que dispõe um total de 22 lugares de leitura, 5 terminais de pesquisa, 3 fotocopiadoras a 
p&b e 1 a cores que funcionam em self-service, está localizada: 

• A Área de Informática (14 lugares); 
• A Área de Arte, Arquitectura e Urbanismo (8 lugares); 
• 5º piso, que dispõe um total de 165 lugares de leitura, 24 terminais de pesquisa, 1 fotocopiadora, 

está localizada: 
• A Área de Estudos Africanos (Biblioteca Central de Estudos Africanos); 
• A Área de Direito; 
• A Área de Obras de Referência Geral; 
• A Área de História; 
• A Área de Antropologia; 
• A Área de Psicologia Social; 
• A Área de Sociologia. 
  

mailto:cei@iscte.pt
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No 5º Piso existem 3 Salas de Estudo em Grupo, com 20 lugares cada uma (5 mesas de 4 lugares), 
cujas condições de utilização se encontram definidas em Regulamento próprio. 
6º piso, que dispõe um total de 109 lugares de leitura, 11 terminais de pesquisa, 1 fotocopiadora, 
está localizada: 
• A Área de Publicações Periódicas; 
• A Área de Gestão; 
• A Área de Métodos Quantitativos; 
• A Área de Economia; 
 
Empréstimos  
Os alunos de mestrado têem direito a requisitar seis livros, por um periodo de 10 dias;  
Têm a possibilidade de renovação por dois periodos de 10 dias.  
 
A renovação pode ser feita no Fénix directamente sem necessidade de ir à biblioteca 
Para isso os alunos têm de ter os códigos de acesso ao Fénix. 
 
Formação 
A Biblioteca tem disponível dois tipos de formação para os seus utilizadores: 
› Formação aos novos alunos:  

 Sessões de apresentação, especificamente dirigidas aos novos alunos do ISCTE-IUL sobre 
recursos existentes, bem como transmitir algumas informações de carácter utilitário, 
nomeadamente sobre o serviço de empréstimo, a realização de pesquisas, etc. 

 As sessões de apresentação devem ser antecipadamente marcadas pelos docentes, não 
devendo exceder os 25 alunos por sessão. 

 
› Formação em Pesquisa e Análise de Informação: 

 Formações mais avançadas sobre ferramentas de pesquisa.  
 
Plágio: A bilioteca disponibiliza um documento sobre como evitar o plágio: http://iscte-
iul.pt/Libraries/PDFs_SID2/literacia_2.sflb.ashx 
Indica várias ferramentas que permitem detectar plágio 

 Copy tracker 

 Safe assign 

 Farrejador de plágios 
 
Horário 
2ª, 4ª e 5ª feiras: das 9.30h às 21.30h 
3ª e 6ª feiras: das 9.30h às 22.30h 
(Excepto férias lectivas e outros dias devidamente publicitados) 
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 
 
Biblioteca 
Av. das Forças Armadas Edifício II 
1649-026 Lisboa Portugal 
tel:+(351) 217903024 - fax:+(351) 217903025  
E-mail: biblioteca@iscte.pt 
URL:http://biblioteca.iscte.pt/index.html 

5.1.4. Biblioteca Central de Estudos Africanos BCEA 

A Biblioteca Central de Estudos Africanos (BCEA) constitui um esforço conjunto de quatro centros de 
investigação na área dos estudos africanos: o Centro de Estudos Africanos do ISCTE, o Centro de 
Estudos Africanos da Universidade do Porto, o Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento 
do ISEG/UTL, e o Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  

http://biblioteca.iscte.pt/salasestudogrupo
http://biblioteca.iscte.pt/pdfs/regulamentosalasestudo.pdf
http://www.iscte-iul.pt/biblioteca/formacao_utilizadores/formacao_novos_alunos.aspx
http://www.iscte-iul.pt/biblioteca/formacao_utilizadores/formacao_em_pesquisa.aspx
http://iscte-iul.pt/Libraries/PDFs_SID2/literacia_2.sflb.ashx
http://iscte-iul.pt/Libraries/PDFs_SID2/literacia_2.sflb.ashx
http://biblioteca.iscte.pt/index.html
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A biblioteca está instalada no 5º piso da Biblioteca do ISCTE, e reúne cerca de 15 mil volumes. 
 
Localização: 
ISCTE – IUL 
Biblioteca 
Av. das Forças Armadas Edifício II 
1649-026 Lisboa Portugal 
 
Contactos 
URL: http://bcea.iscte.pt/ 
Redes Sociais: https://www.facebook.com/BibliotecaCentraldeEstudosAfricanos 
Catálogo: http://bcea.iscte.pt/catalogo/ 
 

 

http://bcea.iscte.pt/
https://www.facebook.com/BibliotecaCentraldeEstudosAfricanos
http://bcea.iscte.pt/catalogo/
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6. CALENDÁRIO, REGIME HORÁRIO E PROPINAS 

O calendário do curso rege-se, no essencial, pelo calendário geral do ISCTE – Instituto Universitário 
de Lisboa,  e pelas especificações do Departamento de Ciência Politica e Políticas Públicas para os 
cursos de segundo e terceiro ciclo de que é responsável. 

6.1  Calendário letivo 2015-2016 

O curso ocorre em regime intensivo com 5 semanas de aulas presenciais por semestre em horário 
pós-laboral, cinco vezes por semana durante 5 semanas por semestre no primeiro ano. 

Os terceiro e quarto semestres são dedicados à elaboração da dissertação ou do trabalho de 
projecto. 

Regime Horário 2015-2016 
 
O horário do curso é pós-laboral, das 18:00 às 22:30, com um intervalo de 30 minutos.  
 
Propinas 2015/2016 
 
1.º Ano - 2.000€ 
2.º Ano - 1.000€ 
A propina de cada ano pode ser paga de uma vez só ou em prestações. 
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6.2 Horários 

 
O horário do MEA está organizado em função do ramo de especialização:  
 
 MEAEPRI: Ramo de Estado, Política e Relações Internacionais e  
 MEAGDCA: Ramo de Gestão do Desenvolvimento Social e Económico.  
 
Os horários podem ser consultado no Fénix através do seguinte link: 
https://fenix.iscte.pt/cursos/mea/horarios-por-turma 
 

2015/2016, Semestre 1 

Ano 1 Ano 2 

MEAGDCA1 MEAGDCB1 

MEAEPRIA1 MEAEPRIB1 

2015/2016, Semestre 2 

Ano 1 Ano 2 

MEAGDCA1 MEAGDCB1 

MEAEPRIA1 MEAEPRIB1 

https://fenix.iscte.pt/cursos/mea/horarios-por-turma
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211576220&className=MEAGDCA1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=0e19b5c340b5bd971ec3069cc1e630184ae064e4
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211578555&className=MEAGDCB1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=ab008aeb19e5ca6902ffa10ec2be48f387b9f480
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211576218&className=MEAEPRIA1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=f925cd4e97e993b17c92ead16746732eca62882c
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211578553&className=MEAEPRIB1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=1f033dc80757484e4c2c5f8936ade280105512fa
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211576219&className=MEAGDCA1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=21ff18e02059f1df79b5a8491e5f7dffca0504b1
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211578554&className=MEAGDCB1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=e4a214bea8e1850474c98010895394fb03ed1192
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211576217&className=MEAEPRIA1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=1ac693d60bb191fa7810c09eadb932c8cbdac9f3
https://fenix.iscte.pt/publico/viewClassTimeTableNew.do?classId=3745211578552&className=MEAEPRIB1&degreeInitials=MEA&degreeCurricularPlanID=3135326138171&degreeID=3234110383391&contentContextPath_PATH=/cursos/mea/horarios-por-turma&_request_checksum_=a6076f425c04bab606f05318e8d584b51fb6ff06
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7. NORMAS E REGULAMENTOS 

 
As normas e regulamentos estão disponíveis online em:   
http://iscte-iul.pt/servicos/servicos_academicos/normas_e_regulamentos.aspx 
 
Genéricos: 

 Código de Conduta Académica 

 Regulamento em Regime de Estudo em Tempo Parcial 

 Regulamento de Estudantes com Estatuto Especial 

 Regulamento de Propinas  

 Regulamento Interno de Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas 

 Regime especial de acesso aos cursos de mestrado de candidatos com licenciaturas 

ISCTE-IUL anteriores à reforma de bolonha 
 Regulamento de Creditação de Formação Anterior e de Experiência Profissional do 

ISCTE-IUL 

 Tabela de emolumentos 2014 

2.º e 3.º Ciclo: 

 Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos 2º ciclo 

 Normas Orientadoras para a Dissertação ou Trabalho de Projecto de 2.º Ciclo – Bolonha 

 Alteração ao artigo 2.º das Normas Orientadoras para a Dissertação ou Trabalho de 

Projecto de 2.º Ciclo 

 Regulamento Específico de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Mestrados 

da Escola de Gestão 
 Regulamento Específico de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Mestrados 

do Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação 

 Regulamento Específico de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Mestrados 

da Escola de Sociologia e Políticas Públicas 
 Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Cursos de 2º 

Ciclo da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-IUL 

 Normas Orientadoras dos Doutoramentos – 3.º Ciclo (2011) 

 Normas Regulamentares Gerais dos Doutoramentos do ISCTE - 3.º Ciclo (2015) 

 Normas de Apresentação de Harmonização Gráfica para Dissertações e Teses - Modelo 

de Capa e Lombada 
 Modelo de capa para dissertação de Mestrado e tese de Doutoramento 

 Normas para a formatação e apresentação gráfica da Dissertação ou Trabalho de 

Projeto dos Mestrados da Escola de Ciências Sociais e Humanas 

 

http://iscte-iul.pt/servicos/servicos_academicos/normas_e_regulamentos.aspx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/c%C3%B3digo_de_conduta_acad%C3%A9mica_DR_6_05_2013.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Regulamento_tempo_parcial_2014_DR.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Regulamento_230_2013_Regulamento_de_Estudantes_com_Estatuto_Especial.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_Gen%C3%A9ricos/Regulamento_Propinas_2012_em_DR.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Regulamento_interno_ucs_isoladas_DR_2014.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_Gen%C3%A9ricos/Regime_especial_de_acesso_aos_cursos_de_mestrado_de_candidatos_com_licenciaturas_ISCTE-IUL_anteriores_%C3%A0_reforma_de_bolonha.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_Gen%C3%A9ricos/Regime_especial_de_acesso_aos_cursos_de_mestrado_de_candidatos_com_licenciaturas_ISCTE-IUL_anteriores_%C3%A0_reforma_de_bolonha.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Regulamento_credita%C3%A7%C3%A3o_forma%C3%A7%C3%A3o_experi%C3%AAncia_profissional_DR_2014.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/Regulamento_credita%C3%A7%C3%A3o_forma%C3%A7%C3%A3o_experi%C3%AAncia_profissional_DR_2014.sflb.ashx
http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/tabela_emolumentos_2014.sflb.ashx?download=true
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_Ciclo_Licenciaturas/Regulamento_Geral_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_Conhecimentos_2_%C2%BA_ciclo_2014_10_10_DR.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%c3%a7os_acad%c3%a9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%c2%ba_e_3%c2%ba_Ciclo/Normas_orientadoras_dos_2%c2%ba_ciclo2009_doc.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%c3%a7os_acad%c3%a9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%c2%ba_e_3%c2%ba_Ciclo/Alteracao_Artigo_2_%c2%ba_Normas_Orientadoras_Disserta%c3%a7%c3%a3o.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%c3%a7os_acad%c3%a9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%c2%ba_e_3%c2%ba_Ciclo/Alteracao_Artigo_2_%c2%ba_Normas_Orientadoras_Disserta%c3%a7%c3%a3o.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/REACC_EG_2%C2%BAciclo.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/REACC_EG_2%C2%BAciclo.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%c3%a7os_acad%c3%a9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%c2%ba_e_3%c2%ba_Ciclo/REACC-DCTI2010.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%c3%a7os_acad%c3%a9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%c2%ba_e_3%c2%ba_Ciclo/REACC-DCTI2010.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/REACC_2%C2%BACiclo_ESPP_09_01_2015.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/REACC_2%C2%BACiclo_ESPP_09_01_2015.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/REACC_ECSH_2%C2%BAciclo.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_Acad%C3%A9micos_-_1%C2%BA_ciclo_Informa%C3%A7%C3%B5es/REACC_ECSH_2%C2%BAciclo.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_Gen%C3%A9ricos/Normas_regulamentares_gerais_dos_Doutoramentos_2011.sflb.ashx
http://iscte-iul.pt/Libraries/GCI_-_Documentos_e_Formul%C3%A1rios/2015_DR_155__11_agosto_NGRD.sflb.ashx?download=true
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Harmonizacao_Doc_UNICO_V7_aprovada_vers%C3%A3o_24112010.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Harmonizacao_Doc_UNICO_V7_aprovada_vers%C3%A3o_24112010.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Modelos_da_capa_2%C2%BA_e_3%C2%BA_ciclo.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_gr%C3%A1ficas_ECSH_Mestrados_2014.sflb.ashx
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Servi%C3%A7os_acad%C3%A9micos_-_Normas_e_Regulamentos_2%C2%BA_e_3%C2%BA_Ciclo/Normas_gr%C3%A1ficas_ECSH_Mestrados_2014.sflb.ashx

