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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Proposta do Programa de Capacitação em Redacção de Artigos Científicos 

1. Âmbito e objectivos da capacitação 

No âmbito do cumprimento do seu plano de actividades, nomeadamente na componente de 

elevação do nível de produção científica dos docentes da FACED, a Direcção-Adjunta para 

Investigação e Extensão vai promover uma capacitação sobre a produção de artigos científicos. 

A capacitação tem dois objectivos. 

 A médio prazo, desenvolver capacidade de produção e publicação de artigos científicos 

em revistas científicas de especialidade.  

 A curto prazo, garantir que os docentes envolvidos tenham, ainda durante o ano de 2017, 

pelo menos 1 manuscrito redigido e pronto para submissão numa revista científica.  

2. Período e local da capacitação 

A capacitação vai durar cinco dias, isto é, de 19 a 23 de Junho de 2017. Cada sessão vai decorrer 

das 9:00h às 11:00h (excepto no dia 19 de Junho; neste dia, a sessão vai decorrer das 13:30 

às 15:30h). O local da formação será numa das salas da FACED ou mesmo da UEM ainda por 

identificar considerando o número de participantes.  

3. Filosofia da capacitação 

Para atingir os objectivos do programa, particularmente o de curto prazo, a capacitação vai seguir 

uma filosofia teórica e prática. A componente teórica consistirá na apresentação, por parte dos 

orientadores, dos aspectos relevantes a considerar aquando da redacção de todo o artigo e de 

cada uma das componentes do mesmo, nomeadamente introdução, revisão da literatura e quadro 

teórico-conceptual, metodologia, apresentação dos resultados, discussão e conclusão. Na componente prática, 

cada um dos participantes terá (ou um grupo de participantes) que redigir e apresentar cada uma 

das componentes do artigo, para beneficiar das observações, comentários e sugestões do 

orientador e de todos os participantes.   

4. Público-alvo  

A capacitação dirige-se a todos os docentes da FACED, particularmente os que ainda não têm 

experiência de produção e publicação de artigos científicos. Encoraja-se a participação e o 

envolvimento de todos os docentes nos exercícios práticos.  
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5. Perfil dos orientadores   

A formação será orientada por docentes da FACED com comprovada experiência de publicação 

de artigos científicos, sendo que cada um será responsável por uma componente ou parte 

constitutiva do artigo científico (ver a tabela abaixo).  

6. Tabela do programa completo 

Data 
 

Actividade Responsável Metodologia de trabalho Tempo 

19/06/17 

Apresentação geral do âmbito e 
objectivos da capacitação  
Apresentação geral da relevância e da 
estrutura do artigo 

Director-Adjunto 
para Investigação e 

Extensão-Prof. 
Doutor Nelson 

Zavale 

Apresentação pelo orientador 30 min 

Introdução de um artigo científico 
Prof. Doutor Patrício 

Langa 
Apresentação pelo orientador 1h 

     

20/06/17 

Introdução do artigo (Discussão) 
Prof. Doutor Patrício 

Langa 

Apresentação individual ou 
em grupo 
 Discussão em plenária 

1h 

Revisão da Literatura 
Prof. Doutor Nelson 

Zavale 
Apresentação pelo orientador 1h 

     

21/06/17 
Revisão de literatura (Discussão) 

Prof. Doutor Nelson 
Zavale 

Apresentação individual ou 
em grupo 
 Discussão em plenária 

1h 

Metodologia 
Prof. Doutor 

Inocente Mutimucuio 
Apresentação pelo orientador 1h 

     

22/06/17 

Metodologia (Discussão) 
Prof. Doutor 

Inocente Mutimucuio 

Apresentação individual ou 
em grupo 
 Discussão em plenária 

45 mins 

Apresentação dos resultados  
Doutora Alzira 

Manuel 
Apresentação pelo orientador  45 mins 

Discussão dos resultados  
Prof. Doutor 

Domingos Buque 
 Apresentação pelo 
orientador 

45 mins 

     

23/06/17 

Apresentação dos resultados 
(Discussão) 

Doutora Alzira 
Manuel 

Apresentação individual ou 
em grupo 
 Discussão em plenária 

50 mins 

Discussão dos resultados (Discussão) 
Prof. Doutor 

Domingos Buque 

Apresentação individual ou 
em grupo 
 Discussão em plenária 

50 mins 

Passos Subsequentes  
Prof. Doutor Nelson 

Zavale 
Apresentação pelo orientador 20 mins 

 
Maputo, aos 12 de Maio de 2017 

 
Director-Adjunto para Investigação e Extensão 

Nelson Zavale 


