
 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

CURSO DE MESTRADO EM TERAPIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
 

EDITAL 
 

A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo 
Mondlane informa que estão abertas candidaturas para o 
curso de Mestrado em Terapia Familiar e Comunitária, edição 
2021.  
Público alvo: 
Psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, médicos, teólogos 
com o grau de Licenciatura ou equivalente. 
 

Organização do curso  
O curso compreende 02 componentes de formação 
(académica e profissional), realizáveis em 02 anos lectivos, 
com um total de 120 Créditos Académicos.  
 
O calendário das aulas obedece ao calendário académico da 
UEM. As aulas decorrem no período pós laboral.  
 

Número de vagas disponíveis: 15.  
 

Condições de admissão  
Os candidatos devem submeter um pré-projecto de pesquisa 
sobre um tema da área a que se candidatam, podendo ser 
submetidos a uma entrevista, se necessário.  
São critérios cumulativos para a selecção dos candidatos os 
seguintes:  

- Certificado de habilitações (Licenciatura ou grau 
equivalente) em Psicologia, Medicina, Assistência Social ou 
áreas afins com uma classificação mínima de 14 valores; 

 

- Experiência relevante como profissional de saúde, de acção 
social, de atendimento religioso ou áreas afins, em 
Instituições ou empresas; 

- Domínio da Língua Portuguesa 

- Capacidade de compreensão e produção oral e escrita em 
Inglês 

 

Critérios de selecção  

- documentos entregues no acto da candidatura;  
- pré-projecto de pesquisa; 
- entrevista; 
- Equidade regional e de género. 
 
 

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 

(http://www.faced.uem.mz/index.php/linhas-de-pesquisa)).  

Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 
deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade de 
Educação, de 01 de Dezembro de 2020 a 15 de Janeiro de 
2021, das 8:30 às 15:30 horas, com os seguintes documentos:  

- Certificado de conclusão e de cadeiras feitas do grau de  
Licenciatura ou 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 a disponibilidade 

financeira para o pagamento de propinas;  

- Duas cartas de recomendação;  

- Projecto de pesquisa, obedecendo a estrutura fornecida pelo 
registo académico da Faculdade de Educação;  

- Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt. 

- Carta de autorização da entidade empregadora, para 
candidatos trabalhadores. 
 
Processo de selecção dos candidatos: de 25 a 29 de Janeiro de 
2021 
Divulgação dos resultados: 20 de Fevereiro de 2021 
 

Matrículas, inscrições, propinas e taxas 
O período de matrículas dos candidatos admitidos será 
anunciado pela Direcção do Registo Académico. 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 da Licenciatura ou equivalente.  
 

Após a matrícula, o candidato inscreve-se no Registo 
Académico da FACED, estando sujeito ao pagamento de:  

- Taxa de Inscrição no Mestrado no valor de 9.000,00Mt; 

- Taxa de Inscrição semestral no valor de 1.000,00Mt por 

módulo (a partir do 2º semestre);  

- Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga 
mensalmente em prestações semestrais ou anuais, durante 24 
meses.  
 

Todos os pagamentos devem ser por depósito na conta 
nº 67992830 – BIM, Titular – UEM-FACED-
MESTRADOS.  
 

Informações adicionais  
Poderão ser obtidas no Registo Académico da Faculdade de 
Educação, rés-do-chão, pelos seguintes endereços:  
Campus Universitário, UEM – Maputo  
Telefone celular: +258 82 7738 383  
Email: facedregistoacademico@gmail.com 
 

Em breve será lançado o curso de Mestrado em Educação Inclusiva 

http://www.faced.uem.mz/index.php/linhas-de-pesquisa
mailto:facedregistoacademico@gmail.com

