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Apresentação
O 2º Ciclo em Estudos em Estudos Africanos, sedeado na FLUP, conta com a colaboração ativa de
várias Faculdades da Universidade do Porto, em ordem a promover a interdisciplinaridade. A
estrutura curricular oferece uma formação teórica e metodológica de base, e um leque de opções
alargado, de especialidade. Combina unidades curriculares obrigatórias (tronco comum) com
outras optativas, de distintas áreas de formação. Esta articulação pretende garantir a transmissão
de conhecimento específico sobre realidades africanas e a disponibilização de ferramentas
teóricas e metodológicas capazes de contribuir para intervenções diferenciadas e qualificadas
em realidades africanas.
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Objetivos
O ciclo de estudos pretende articular diferentes valências científicas e disciplinares em ordem a:
• promover um conhecimento integrado sobre realidades africanas;
• contribuir para a formação de quadros e para a implementação de políticas de
desenvolvimento em África;
• contribuir para a formação de especialistas em assuntos africanos em várias áreas de
atividade científica e profissional;
• habilitar para a conceção e implementação de projetos em organizações internacionais de
cooperação e desenvolvimento, incluindo a participação em ONG’s;
• contribuir para a transferência de conhecimentos entre o universo académico e a sociedade
que concorra para uma intervenção qualificada nos domínios da cultura, educação, economia,
política, sociedade e ciência, em África
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(c) Isabel Galhano

Projeto académico e social
O MEAF integra-se em pleno no projeto científico, educativo e de extensão cultural da
Universidade do Porto. Internacionalização, interdisciplinaridade, cooperação,
desenvolvimento e transferência de conhecimento são palavras-chave que definem o seu plano
de estudos. A possibilidade oferecida pelo MEAF aos seus estudantes de poderem desenvolver,
para além de uma dissertação académica, um projeto ou um estágio em organizações
governamentais ou não governamentais, ligadas à sociedade, cultura ou tecido empresarial, em
tudo corresponde a esta prioridade. O plano de estudos beneficia da participação da
Universidade do Porto em redes de investigação e de cooperação internacionais. São de referir os
programas europeus ativos no âmbito do Erasmus+ (Batuta e Dream), bem como o Mobile+,
liderado pela UPorto (http://mobileplus.up.pt/?lang=pt).

	


	


Candidaturas
Mail: meaf@letras.up.pt
Website: [link]
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1ª fase — 23 Mai a 5 Jun
2ª fase — 22 Ago a 4 Set
3ª fase — 11 a 12 Out
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Empregabilidade e saídas profissionais
O Curso está orientado para a formação de quadros na área dos Estudos Africanos capazes de
prestar serviços em vários domínios de formação, incluindo formação de formadores; oferecer
consultoria técnica, pedagógica e científica; colaborar com programas de cooperação
internacional no âmbito da educação, economia, cidadania; disponibilizar assessoria
especializada a empresas e negócios, imprescindível ao estabelecimento de uma colaboração
responsável e informada com comunidades locais. Estágios curriculares e desenvolvimento de
projetos práticos têm como potenciais entidades de acolhimento embaixadas e consulados;
ONGs, jornais e outros media, associações culturais e de emigrantes, em África ou na Europa,
empresas. O MEAF possui um significativo potencial de empregabilidade na área das Políticas
de Cooperação nas áreas da Educação, da Cidadania, da Economia e dos Estudos Ambientais, ao
contribuir para a formação de quadros qualificados, e ao oferecer uma formação de banda larga,
de natureza pluri e multidisciplinar.
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O MEAF é um curso conjunto da FLUP e da FPCEUP e conta com a participação da FEP e da FDUP
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PLANO DE ESTUDOS
1º Ano
1º Semestre [30 ECTS]
Métodos de Investigação Científica
Línguas, Culturas e Património Mundial de
África
3 Opções (gerais)**
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2º Ano
1º e 2º Semestres [60 ECTS]
Seminário de Orientação
Dissertação / Projeto / Estágio
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2º Semestre [30 ECTS]
História e Geografia da África
Educação, Cooperação e Desenvolvimento
1 Opção (Metodologias de intervenção)*
2 Opções (gerais)**
* Metdologias de intervenção
Políticas e Práticas de Intervenção e de Animação Sociocultural
Comunicação Intercultural em Contextos Africanos
Teorias e Métodos em Antropologia
Análise de Dados Avançada
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** Opções gerais
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa I
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa II
Problemáticas de Educação Comparada e Cooperação
Associativismo e Desenvolvimento
África e o Atlântico no Período Moderno
Políticas Africanas de Portugal
História de África Contemporânea
Problemáticas da Geografia Humana de África
Territórios e Paisagens em África
Geografias do Desenvolvimento
Geopolítica e Relações Internacionais em África
Sistemas Políticos Contemporâneos
Ciência Política
Políticas Públicas
Sociologia Política
Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento
Comunicação Política
Media e Sociedade
Economia para o Desenvolvimento
Economia do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Responsabilidade Social e Relato de Sustentabilidade
Multinacionais e Internacionalização
Gestão Estratégica Internacional
Direito Internacional Público
Direito Constitucional
Direitos Fundamentais
[Qualquer UC de Planos de Estudo de 2.º Ciclo da UP]

