ESTUDOS AFRICANOS
MESTRADO

PORQUÊ
ESTUDAR ÁFRICA NO ISCSP?

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
Estudar África no ISCSP é juntar-se a uma
comunidade vibrante de académicos e
de estudantes nacionais e internacionais
interessados em compreender o continente
africano na sua complexidade, diversidade,
contradições e desafios, bem como em avaliar
a investigação e os debates contemporâneos
sobre questões que afetam diferentes regiões
e países.
Com uma longa tradição de ensino e investigação
de elevada qualidade, o estudo de África
iscspiano é distintivo na sua combinação de
disciplinas das humanidades e das ciências
sociais e de perspetivas ocidentais e africanas
sobre as dinâmicas históricas, sociais, culturais,
económicas e políticas que têm moldado África,
bem como na sua visão global do continente que
inclui o Norte de África.
A Biblioteca do ISCSP é uma das mais
importantes bibliotecas académicas para
o estudo de África, atraindo académicos e
estudantes de todo o mundo.

O ISCSP é uma escola centenária e uma das escolas mais antigas da Universidade de Lisboa.
Está hoje localizado no Campus Universitário da
Ajuda, entre Monsanto e o Tejo, na zona Ocidental de Lisboa, com acesso privilegiado ao centro
da cidade e às linhas de Cascais e Sintra.
Oferece um ambiente académico de ciências sociais estimulante e acolhedor que alberga áreas
como a Antropologia, as Relações Internacionais, a Ciência Política, com as quais os Estudos
Africanos iscspianos promovem um diálogo frutífero.
As atividades de ensino são suportadas pela investigação realizada no Centro de Estudos Africanos (CEAF) e noutras unidades de investigação do ISCSP, como o Instituto do Oriente, o
Centro de Administração e Políticas Públicas e
o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género
que integram docentes e estudantes dos vários
níveis de graduação.
Possui um corpo docente jovem, altamente qualificado e especializado em vários temas africanos, com grande experiência no ensino e condução de programas de formação pós-graduada e
na supervisão de trabalho académico, com investigação relevante e produção científica nacional e internacional.
A oferta de Mestrado em Estudos Africanos
prepara os estudantes para graus
avançados em várias disciplinas e para
diversas carreiras numa das regiões mais
fascinantes e desafiantes do mundo ou em
campos associados.
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CICLOS DE ESTUDO
MESTRADO EM ESTUDOS AFRICANOS
O programa de Mestrado em Estudos Africanos do ISCSP
oferece aos estudantes a oportunidade de prosseguirem
diferentes trajetos curriculares e construírem diferentes
perfis de conhecimento e competências que precisam para
ser bem-sucedidos em estudos doutorais ou numa carreira
profissional em várias áreas.

PLANO DE ESTUDOS
Unidades Curriculares Obrigatórias
Cultura e Sociedade: África Subsariana
Cultura e Sociedade: Magrebe e o Mundo Árabe

Os estudantes beneficiam ainda de uma comunidade de
investigação ativa e internacionalizada, integrando-se no
CEAF e noutras unidades de investigação do ISCSP, onde
desenvolvem as suas pesquisas para os trabalhos finais de
Mestrado, sob a orientação de académicos e investigadores
altamente qualificados e especializados.

África: Regionalismo e Sistema Internacional

O CEAF tem a responsabilidade de coordenar, estimular e
promover o estudo interdisciplinar, a investigação e a discussão sobre África. Providencia aos estudantes oportunidades de trabalho de campo e de estágio curricular junto
de instituições parceiras e desenvolve outras atividades
complementares da formação, como serviços à comunidade, eventos culturais e científicos, redes de partilha de
conhecimento, intercâmbio e cooperação nacional e internacional.

Opção I

Privilegiamos parcerias com instituições dos PALOP e a
CPLP, bem como com outras como a Cruz Vermelha Portuguesa, os Médicos do Mundo, a AMI, a UCCLA, a Câmara
de Comércio e Indústria Portugal Guiné-Bissau.
Anualmente, o ISCSP atribui Prémios de Mérito para distinguir trabalhos finais de Mestrado em áreas de investigação estratégicas.

Colonialismo, Nacionalismo e África Pós-Colonial
Metodologia de Investigação
Economia Política do Desenvolvimento em África
Seminário de Investigação: Projeto*
Opção II
Opção III
TRABALHO FINAL
Unidades Curriculares Opcionais
Dinâmicas Migratórias e Refugiados em África
Geopolítica de África: Estado, Conflito e Segurança
Educação, Género e Cidadania em África
Conservação da Natureza e Comunidades Locais
em África
Património e Políticas da Cultura em África
Memória e Imaginações do Presente:
Narrativas Africanas

A minha experiência enquanto aluna do Mestrado em Estudos
Africanos foi extremamente enriquecedora e inesquecível. O
conteúdo do curso é vasto e diversificado, contribuindo para
ampliar o horizonte intelectual do aluno e mantendo como
prioridade a compreensão das diversas realidades sociais
do continente africano. A equipe de docentes é excelente,
oferecendo uma variada gama de conhecimentos científicos ao
aluno. O ISCSP recebeu-me muito bem, com plena liberdade
de investigação e ofereceu todo o apoio de que precisei ao
longo do curso. Em 2016, minha dissertação de mestrado foi
distinguida com menção honrosa no “Prémio Estudos sobre a
CPLP”, organizado pelo ISCSP. Recebi a distinção com muita
alegria e me senti grata ao Instituto pelo reconhecimento dos
esforços e do mérito de seus alunos.
Gabrieli Gaio
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OPORTUNIDADES
DE CARREIRA

Oferecemos experiências únicas para desenvolver conhecimento
e competências de investigação em Estudos Africanos, preparando
os nossos mestres para as suas opções de carreira em várias
organizações nacionais e internacionais:
S Governamentais, ONG e agências das Nações Unidas.
S Diplomacia, forças armadas e policiais.
S Empresas e profissionais liberais de todos os setores.
S Universidades, centros de investigação e serviços de consultoria.
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CONTACTOS

UNIDADE DE COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS AFRICANOS
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas
Rua Almerindo Lessa – Campus Universitário da Ajuda
1300 – 663 Lisboa
E-mail: ggaio@iscsp.ulisboa.pt
Telefone: (+351) 213 619 430

ÁREA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS
NÚCLEO DE APOIO AOS ESTUDOS PÓS-GRADUADOS

Gabinetes 8, 9 e 10 | Piso 2
Extensões: 453 404, 453 467
E-mail: estudos.posgraduados@iscsp.ulisboa.pt
Telefone: (+351) 213 619 431
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