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Doutorada em Ciências Sociais com a tese
“Feitiçaria e Mobilidade na África Ocidental: uma
etnografia da circulação de kórda, méstris e
korderus” (2014). Nesta fase do doutoramento foi
bolsista do programa europeu Erasmus Mundus ACP
II e fez um estágio doutoral, durante 8 meses, no
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity
and Welfare (MIM), da Universidade de Malmö, Suécia (2012-2013). Cursou o
mestrado, também, em Ciências Sociais aonde defendeu a dissertação intitulada
“Mandjakus são todos os africanos, todas as gentes pretas que vêm de África: xenofobia
e racismo em Cabo Verde” (2009). Ambos, feitos no Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade de Cabo Verde. Ainda, licenciou-se em História –
Ramo Investigação pela Universidade do Minho, em Portugal (2005). Ao longo dos
anos foi participando de vários cursos de pequena duração e mobilidades académicoprofissionais visando a atualização das suas competências.
Desde 2006 que é professora; primeiramente, a serviço do Ministério da Educação de
Cabo Verde exercendo numa escola secundária da cidade capital (2005-2006 e
2006-2007). A partir de 2008 começou a lecionar no ensino superior tanto público como
privado. Destacamos aqui o seu trabalho e experiência, não só enquanto docente da
graduação e da pós-graduação em diversas unidades curriculares tanto teóricas quanto
metodológicas, mas igualmente como investigadora na Universidade de Cabo Verde,
afeta ao Grupo Disciplinar de Ciências Sociais, na qual é atualmente Professora Auxiliar
e membro/colaboradora de centros de investigação como é o exemplo do Centro de
Investigação e Formação em Género e Família (CIGEF).
Tem atuado no campo das Ciências Sociais, com ênfase na Antropologia,
desenvolvendo pesquisas em matéria de mobilidades e migrações oeste-africanas,
relações étnico-raciais, racismo e xenofobia, identidades, género, religião tradicional e
saúde. Assente nestas mesmas áreas, salienta a sua participação em projetos de
investigação bem como em atividades de extensão nacionais e internacionais. Neste

aspecto, salientamos o trabalho que tem sido feito com o Brasil através da parceria com
a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul.
Ademais, mencionamos os cargos de gestão que desempenhou dentro da Universidade
de Cabo Verde: Coordenadora da Graduação em Ciências Sociais, Coordenadora do
Grupo Disciplinar de Ciências Sociais, Diretora do Curso de Mestrado em Segurança
Pública, Vice-Presidente da Comissão Executiva da Faculdade de Ciências Sociais,
Humanas e Artes.
Desde 2014, é membro e colaboradora da Associação Cabo-verdiana de Luta contra a
VBG (ACLCVBG) que atua, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e de uma
educação para a cidadania, prevenindo e combatendo a violação de direitos e de todas as
formas de violência com base no género e outras diversidades, destacando-se a sua
atenção ao grupo de mulheres e meninas. Cá, esteve como Tesoureira até 2019 e, com
início em 2021, tem-se mantido na posição de Coordenadora Geral de Projetos.
Conectando-se aos links http://lattes.cnpq.br/5753334354227791 ou https://orcid.org/
0000-0001-7585-6661 ter-se-á acesso a informações mais detalhadas sobre si em
diferentes aspetos: produções técnicas, produções bibliográficas, orientações e
supervisões, participação em eventos, etc.

