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FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital

MESTRADO EM
ANTROPOLOGIA
SOCIAL

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

5ª EDIÇÃO
Para esta edição oferecemos 22 VAGAS nas seguintes especializações
(áreas de pesquisa):
a) Antropologia da Saúde, Doença e Tratamento
São discutidas as principais orientações teóricas no domínio da
Antropologia da Saúde: reflexões sobre a centralidade da saúde,
doença e tratamento como espaços de discussão teórica e analítica,
relações entre cultura, poder e saúde e as principais questões de saúde
em Moçambique.
b) Territorialidade e Práticas Fundiárias Contemporâneas
São identificadas diferentes abordagens da territorialidade e posse da
terra a partir de trabalhos antropológicos focalizados no estudo dos
direitos, dos movimentos sociais, das políticas do Estado e sobre posse
da terra e territorialidade. Um enfoque será dado às transformações
contemporâneas em torno da terra em contextos tanto rurais como
urbanos de Moçambique, da região e do mundo.

DURAÇÃO
Quatro (4) semestres

INÍCIO DAS AULAS
As aulas iniciarão em Maio de 2021 e terão lugar no Departamento de
Arqueologia e Antropologia (DAA) da Faculdade de Letras e Ciências
Sociais (FLCS), da Universidade Eduardo Mondlane, das 16 horas às 20
horas.

ELEGIBILIDADE
 Licenciatura em Antropologia ou em áreas científicas afins
(ciências sociais e humanidades);
 Média de licenciatura igual ou superior a 14 Valores;
 Domínio de teorias, métodos e debates sobre objecto de estudo
das ciências sociais; e
 Capacidade de leitura e compreensão de textos em Língua
Inglesa.

LOCAL DA ENTREGA
DAS CANDIDATURAS:

CANDIDATURA
No acto de candidatura, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:
 Ficha de candidatura devidamente preenchida (indicando a
especialização pretendida)
 Cópia do Certificado/Diploma de Licenciatura;
 Curriculum Vitae;
 1 carta de motivação para o ingresso no mestrado (máximo de
600 palavras onde deverá destacar as seguintes questões:
motivo da escolha do mestrado, tema de interesse para
dissertação e respectiva fundamentação );
 2 cartas de recomendação académicas; e
 Fotocópia autenticada do B.I. ou passaporte;
No acto da submissão da candidatura deverá apresentar o
comprovativo de pagamento da taxa de candidatura no valor de
520,00 Mts (quinhentos e vinte meticais) a ser depositado na seguinte
conta:
Banco: ABSA;
Títular: UEM-FLCS-Fundos Próprios;
No da Conta: 0038102012520;
NIB: 000200383810201252097.
Para a instrução do processo de candidatura, os interessados deverão
adquirir os respectivos impressos no Registo Académico para
Pós-Graduação, da Faculdade de Letras e Ciências Sociais.
A Ficha de candidatura pode ser obtida no Registo Académico da
Pós-Graduação da FLCS.

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

