
No site da Universidade de Cabo Verde publicado em 01-02-2014, pode ler-se: 

 

A professora Doutora Judite Nascimento foi eleita a mais nova Reitora da 

Universidade Pública de Cabo Verde esta sexta-feira, com 50,90% dos votos 

expressos pelos eleitores. 

 

Sob o lema "Por uma Universidade Moderna e Democrática, nu djunta 

mon", a candidatura de Judite Nascimento é aquela que exprimiu a maior 

confiança da comunidade académica e funcionários da Universidade. 

Judite Nascimento é Geógrafa, doutorada pela Université de Rouen (França) em 

"Géographie, Aménagement de l'espace, urbanisme", mestre em "Geografia 

Humana e Planeamento Regional e Local" pela Universidade de Lisboa e é 

licenciada em "Geografia" pela Universidade Estatal de Kharkov (Ucrânia). Docente 

do Ensino Superior desde 1995, na antiga Escola de Formação de Professores e 

depois no ISE; Docente do quadro definitivo da Universidade de Cabo Verde; 

Presidente e Vogal do Departamento de Ciência e Tecnologia (2008 - 2010); Vogal 

do Conselho Nacional da Directiva do Ordenamento do Território; Vogal do 

Conselho Nacional de Estatística; é membro eleito do Conselho Científico para as 

áreas de Ciências Exactas e preside a Comissão Científica para as áreas de 

Geografia e Ciências da Terra; é membro do Conselho Directivo da Comissão de 

História da Geografia da União Geográfica Internacional desde Setembro de 2012. 

Exerceu até ao dia 7 de Dezembro as funções de Directora do CIDLOT/Uni-CV 

As Razões que levaram a comunidade académica e os funcionários a confiarem 

nesta candidatura prendem-se com: 

- Porque é uma candidatura aberta ao diálogo e em sintonia com toda a 

comunidade académica (Docentes, Estudantes e Funcionários). 

Porque é uma candidatura capaz de congregar e liderar uma equipa que: 



- Dignifica, valoriza e dá o devido protagonismo aos docentes e investigadores no 

processo de desenvolvimento da Uni-CV; 

- Defende a institucionalização estruturada de uma carreira profissional e 

académica dos docentes e investigadores; 

- Advoga a dignificação e valorização profissional dos funcionários da Uni-CV; 

- Aposta numa Universidade centrada no estudante (Acção social, Ensino de 

qualidade, Aprendizagem criadora de oportunidades); e 

- Promove a integração do Ensino, Investigação e Extensão orientados para o 

desenvolvimento do País, entre outras razões. 

A tomada de posse da Magnífica Reitora está prevista para o dia 14 de Fevereiro do 

corrente. 

 


