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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 
PARA FINANCIAMENTO DE TRABALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA CONDUCENTES À 
ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E DE TESES

PERÍODO COBERTO E VALOR DO FINANCIAMENTO
Para as Dissertações, o orçamento não deverá exceder os 
180.000,00Mt e o financiamento cobrirá as actividades a serem 
realizadas no Ano Académico de 2018;

Para as Teses, o financiamento cobrirá as actividades a serem 
realizadas nos anos académicos de 2018 e 2019 cujo o valor 
global não deverá exceder os 420.000,00Mt.

BENEFICIÁRIOS
Individuais internos: 
Docentes, investigadores, membros do corpo técnico-adminis-
trativo (CTA) da UEM, de nacionalidade Moçambicana; 

Individuais externos: 
Estudantes de Mestrado e Doutoramento na UEM, de nacionali-
dade Moçambicana, sem nenhum vínculo contratual com a ins-
tituição ou com um vínculo em regime de tempo parcial.

Apenas serão considerados os candidatos que estejam dentro 
do período do curso de acordo com o Regulamento dos Cursos 
de Pós-graduação.

Os candidatos individuais externos serão beneficiados, havendo 
disponibilidade de fundos, depois de considerados todos os 
candidatos individuais internos, com mérito.

REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
1. Estar matriculado na fase de dissertação ou tese num curso de 

Pós-graduação da UEM;
2. Ter concluído a componente curricular com média igual ou 

superior a 14 (catorze) valores; e
3. Possuir uma proposta de projecto de investigação aprovada 

pela Comissão Científica da Faculdade/Escola.

Torna-se público que está aberto o concurso 
para financiamento de trabalhos de investi-
gação científica conducentes à elaboração de 
dissertações e de teses integrados nos cursos 
ministrados na UEM. Neste âmbito estarão 
cobertos para financiamento 35 trabalhos de 
Dissertação de Mestrado e 20 trabalhos de 
Tese de Doutoramento.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

27 de Março a 27 de Abril de 2018

As candidaturas deverão ser submetidas, 
numa primeira fase, à Faculdade/Escola e 
posteriormente enviadas à Direcção Científi-
ca em três (3) exemplares impressos, em 
Língua Portuguesa, na forma física e electro-
nicamente para o endereço dc.posgradua-
cao@uem.mz, no formato PDF;

As candidaturas deverão ser apresentadas 
para avaliação, obedecendo ao formulário 
publicitado no site da UEM, seguindo as indi-
cações nele expressas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Direcção Científica da UEM

� Av. Julius Nyerere n.º 3453, Campus 
Principal 2º andar, Edifício da Reitoria

 (+258) 82 327 0962 (Horas normais de 
expediente)

� www.uem.mz

Direcção Científica


