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Edital NQ 1
Candidaturas ao Ingresso nos Cursos de Graduação - Ano Letivo 2021/2022.
Pelo presente edital se faz saber que se encontram abertas as candidaturas para o ingresso nos
cursos de Graduação na Universidade de Cabo Verde, no ano letivo 2021/202, conforme os
procedimentos adotados para o efeito .
1.

Informações gerais:

1.1- As candidaturas decorrem em duas épocas, sendo a primeira de 21 de junho a 23 de julho de
2021 e a segunda de 27 de julho a 10 de setembro de 2021;
1.2- Os cursos oferecidos, o número de vagas e as disciplinas nucleares que servem de base para o
cálculo da nota de candidatura encontram-se discriminados no quadro de Ofertas Formativas

2021/2022, em anexo ao presente Edital - Anexo 1;
1.3- Os perfis de ingresso nos cursos de graduação, as formas de candidatura, os documentos
exigidos e o processo de avaliação dos candidatos encontram-se definidos nos regulamentos

das candidaturas e provas - Anexo 2.A (regulamento geral) e Anexo 2.B (regulamento do
Mestrado Integrado em Medicina);
1.4- Os candidatos estão isentos de realização das provas de ingresso, excetuando os do perfil
maior de 25 anos que não têm habilitação de ingresso no ensino superior - ficam sujeitos a
provas especiais - e os candidatos ao ingresso no curso de Mestrado Integrado em Medicina.

2.

Orientações sobre as candidaturas:

2.1- As candidaturas devem ser processadas on-/ine, através da plataforma informática criada para
o efeito, através do link: https :!lunicv.edu.cv/ensino/ingresso
2.2- Para a efetivação das candidaturas, os interessados devem inserir todos os documentos
indicados no regulamento geral e no regulamento específico para o curso de Mestrado
Integrado em Medicina, conforme se descreve nos números seguintes.
2.3- Considerando os riscos associados à pandemia Covid-19 e as medidas em vigor em matéria de
segurança sanitária, os candidatos estão dispensados da entrega de documentos em formato
impresso na fase de inscrição, nos termos da Deliberação Nº 022/CONSU/2021, de 18 de junho
(Anexo 2.C) .
2.4- Considerando o estabelecido no número anterior, cada candidato deverá, no ato da inscrição,
inserir na plataforma de candidaturas uma cópia digitalizada (em pdf ou outro formato
compatível) de cada documento indicado nos regulamentos (Anexo 2.0), devendo cada fichei ro
ser convenientemente identificado.
2.5- Para efeitos de matrícula, os originais ou cópias autenticadas dos documentos inseridos na
plataforma podem ser entregues presencialmente ou enviados através dos Correios para um
dos seguintes endereços:

a) Serviços Académicos da Universidade de Cabo Verde, Campus do Pa/marejo - Cidade da Praia, CP.
Nº 279 - para os candidatos aos cursos oferecidos nas unidades orgânicas sediadas na Praia;
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b) Serviços Académicos da Universidade de Cabo Verde, Mindelo - São Vicente, CP. Nº 299 - para os
candidatos aos cursos oferecidos nas unidades orgânicas ou delegações sediadas em S. Vicente;
c) Serviços Académicos da Universidade de Cabo Verde, Cruz Grande - Assomada, c.P. nº 156 - para

os candidatos aos cursos oferecidos no Pala de Stf! Catarina.
2.6- O pagamento da taxa de candidatura, no valor indicado no presente edital, pode ser feito pelas
seguintes vias:
a) Através do cartão Vinti4, nos serviços da Uni-CV (em caso de inscrição presencial);
b) Pagamento bancário, mediante DUC automático que é gerado pelo sistema informático no ato
de inscrição.

085:
a) Caso o pagamento for feito através de um terminal Vinti4, o respetivo talão deve ser anexado
ao dossier de inscrição com registo manual do número do documento de identificação do
candidato.
b) Em caso de depósito ou transferência bancária através do DUC gerado no ato de inscrição, o
sistema informático atualiza automaticamente os registos do candidato na plataforma.
Contudo recomenda-se a conservação do recibo da operação bancária visando sua posterior
inserção no dossier impresso.
2.7- Informações mais detalhadas sobre os cursos, os procedimentos de candidatura e sobre a vida
académica na Uni-CV podem ser consultadas no endereço www.unicv.edu ou nos serviços
sediados em Santiago (Praia e Assomada - Cruz Grande) e em S. Vicente (Mindelo).

Cidade da Praia, 21 de junho de 2021.

