
 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 
Estão abertas candidaturas para o ano lectivo de 2017  nos 
seguintes cursos:  
I. MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO  

II. MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR E INSTRUCIONAL 

III. MESTRADO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

IV. MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
NATURAIS E MATEMÁTICA 

Estes Mestrados formam quadros altamente qualificados nas 
respectivas áreas, competentes em analisar, planificar, 
conceber, gerir e avaliar o desenvolvimento do sistema 
educativo ao nível da sociedade, da instituição e da sala de 
aulas. 
 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS  
Os cursos de Mestrado têm a duração de quatro semestres 
lectivos e compreendem duas componentes de pós-
graduação: uma ao nível do Diploma e a outra ao nível do 
Mestrado. A pós-graduação ao nível de Diploma tem duas 
fases (Tronco Comum e Especialização), cada uma com a 
duração de um semestre. O Tronco Comum compreende 
módulos organizados em dois blocos. Esta fase assenta na 
aquisição e desenvolvimento de competências genéricas. A 
Especialização compreende módulos também organizados 
em dois blocos. Cada bloco tem a duração de oito semanas. 
Esta fase culmina com a realização de um Trabalho de Fim 
de Curso.  
A pós-graduação ao nível do Mestrado tem a duração de um 
ano lectivo, dividido em cinco blocos – quatro para aulas e 
um para a elaboração da dissertação. Cada bloco de aulas tem 
a duração de sete semanas. O bloco reservado à dissertação 
tem a duração de 16 semanas. O estudante elabora e 
desenvolve um projecto de investigação cujo tema é 
escolhido por si sob a orientação de um supervisor.  
Apenas o estudante que obtiver nota igual ou superior a 14 
valores no Diploma é elegível para frequentar o nível de 
Mestrado. 
O calendário das aulas obedece ao calendário académico da 
UEM. As aulas decorrem das 16:00 às 20:00 horas.  
 

VAGAS  
O número de vagas disponíveis é de 15 para cada curso.  
 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO  
Os candidatos devem produzir e submeter um projecto de 
pesquisa sobre um tema da área a que se candidatam. Caso se 
considere necessário, os candidatos poderão ser submetidos a 
uma entrevista.  
São critérios cumulativos de selecção:  
- Certificado de habilitações (Licenciatura ou grau 
equivalente);  

- Classificação mínima de catorze (14) valores obtida na 
Licenciatura ou grau equivalente;  

- Curriculum vitae;  

- Equidade regional e de género;  

- Proficiência na língua inglesa;  

- Resultados da avaliação do projecto de pesquisa e ou da 
entrevista e da análise dos documentos entregues no acto de 
candidatura.  
 
PROCESSO DE CANDIDATURA  
- As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários 
estão disponíveis no Registo Académico da Faculdade de 
Educação e na página Web da FACED (www.faced.uem.mz).  
- Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 
deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade de 
Educação, de 09 a 31 de Janeiro de 2017, das 8:30 às 
16:00horas.  
 
Os processos de candidatura devem ser instruídos com 
os seguintes documentos:  
- Certificado de conclusão e de cadeiras feitas de Licenciatura 
ou grau equivalente;  

- Curriculum Vitae;  

- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;  

- Carta endereçada ao Director da Faculdade, indicando a 
área de especialização que pretende seguir e disponibilidade 
financeira para o pagamento de propinas;  

- Duas cartas de recomendação;  

- Projecto de pesquisa sobre um tema da área a que se 
candidata, de acordo com a estrutura fornecida pelo Registo 
Académico da Faculdade de Educação;  

- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt a 
efectuar na conta Nº 67992830 – BIM, Titular- UEM-
FACED-MESTRADOS;  

- Carta de autorização da entidade empregadora, para 
candidatos trabalhadores.  
 
MATRÍCULAS  
O período de matrículas dos candidatos admitidos será 
anunciado pela Direcção do Registo Académico da UEM.  
No acto de matrícula, a decorrer na Direcção do Registo 
Académico da UEM, os candidatos admitidos deverão 
apresentar:  
- Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE;  

- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou 
Cédula Pessoal;  

- Certificado de Conclusão de Licenciatura ou equivalente.  
 
 
 
 
 



INSCRIÇÕES E PROPINAS  
Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo 
Académico da FACED, estando sujeito ao pagamento de:  
- Taxa de Inscrição, no valor de 7.200,00Mt, paga uma única 
vez no acto de Inscrição, a depositar na conta nº 67992830 – 
BIM, Titular – UEM-FACED-MESTRADOS;  

.  
 

- Propina de frequência no valor de 7.200,00/mês, paga 

mensalmente ou em prestações semestrais ou anuais, durante 

22 meses. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no 
Registo Académico da Faculdade de Educação, rés-do-chão 
pelos seguintes endereços:  
Campus Universitário, UEM – Maputo  
Tel/Fax: +258 21 49 33 13  
Telefone: +258 21 49 71 74 Extensão 1211.  
Telefone celular: +258 82 7738 383  
Email: facedregistoacademico@gmail.com 

 

 


