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FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital
2ª CHAMADA
CANDIDATURAS:
02 DE FEVEREIRO A
31 DE MARÇO DE 2021

DOUTORAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO E
SOCIEDADE
4ª EDIÇÃO

O Doutoramento em Desenvolvimento e Sociedade visa
formar investigadores altamente qualificados, capazes de
analisar os complexos processos sociais, económicos,
políticos e culturais que determinam o desenvolvimento em
diferentes contextos nacionais e internacionais. Através do
uso e da inovação dos quadros teóricos e dos recursos
metodológicos das Ciências Sociais, este programa promove
a produção de novos conhecimentos científicos acerca das
dinâmicas e determinantes multidimensionais das
transformações inerentes ao desenvolvimento das
sociedades.

DURAÇÃO:
Quatro (4) anos

INÍCIO DAS AULAS
As aulas presenciais, em regime modular, iniciarão em Maio
de 2021 e decorrerão das 16 horas às 20 horas no Campus
Universitário Principal da UEM – Cidade de Maputo.

No acto de candidatura, os candidatos devem apresentar os
seguintes documentos:

 Curriculum Vitae, que descreva o perfil académico do
candidato, incluindo pesquisas, publicações e
apresentações em eventos científicos;
 Documento de Identificação;
 Certificado de Habilitações;
 Projecto de pesquisa de dez (10) páginas A4, escrito em
Times New Roman, tamanho 12, com o espaçamento
de 1,5. O projecto deve indicar de forma clara o tema, a
formulação do problema com base na revisão da
literatura, os objectivos, a metodologia, um
cronograma da pesquisa e as referências bibliográficas.
Este projecto deve enquadrar-se numa das linhas de
pesquisa existentes no programa, nomeadamente:
 Estado, sociedade civil e políticas públicas;
 Território e sociedade: contextos urbanos, rurais e
movimentos de populações; e
 Saúde, família e identidades sociais.
 Recibo de pagamento de 1.000,00Mt (Mil Meticais).

ELEGIBILIDADE
Este programa de doutoramento admite candidatos de
diversas áreas científicas (preferencialmente das Ciências
Sociais e Humanas), que tenham concluído um mestrado
académico ou equivalente com nota igual ou superior a 14
valores.

LOCAL DA ENTREGA
DAS CANDIDATURAS:

CANDIDATURA

Banco: ABSA;
Títular: UEM-FLCS-Fundos Próprios;
No da Conta: 0038102012520;
NIB: 000200383810201252097; e
 Duas Cartas de recomendação em envelope lacrado.

Registo Académico da Pós-graduação (Porta n˚ 203), Faculdade de Letras e
Ciências Sociais
 Campus Universitário Principal, Av. Julius Nyerere, Cidade de Maputo
 (+258) 87 454 9107  posgraduacaoflcs@uem.mz  www.flcs.uem.mz

