81,9(56,'$'(
( ' 8$ 5 ' 2
021'/$1(

FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

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

MESTRADO EM
CIÊNCIA POLÍTICA

Este Mestrado fornecerá competências em áreas específicas das
disciplinas e assume-se como complemento ao 1º Ciclo. O plano de
estudos deste Mestrado será ministrado presencialmente e está
estruturado em oito (8) disciplinas obrigatórias. Das quais, quatro (4) de
tronco comum ministradas no primeiro semestre, três (3) estão ligadas
a Teoria Política e Democratização e a restante (1) é relativa à
metodologia científica em Ciência Política que é imprescindível para
este nível de formação. As quatro (4) disciplinas que serão oferecidas no
segundo semestre, três (3) correspondem a disciplinas de
especialidade e focadas nas vertentes-chave da área científica da
Ciência Política (Estudos de Eleições, Gestão de Conflitos e Reforma da
Administração) e uma (1) de seminário de acompanhamento da
pesquisa dos Mestrandos. No segundo ano do Mestrado, os estudantes
dedicar-se-ão à: (i) elaboração de projecto de pesquisa em Ciência
Política; e (ii) redacção da dissertação.

DURAÇÃO:
Quatro (4) semestres

INÍCIO DAS AULAS
As aulas iniciarão em Maio de 2021 e terão lugar nas instalações da
Faculdade de Letras e Ciências Sociais e no Complexo Pedagógico da
UEM (ambos no Campus Universitário Principal), das 16 horas 30
minutos às 19 horas 30 minutos, de Segunda a Quinta-feira.

ELEGIBILIDADE
Os candidatos ao Mestrado em Ciência Política devem possuir o grau
de Licenciatura, ou equivalente, em áreas de ciências sociais e
humanas, devidamente reconhecido na República de Moçambique..
Excepcionalmente, a Comissão de Selecção poderá considerar
candidatos de outras áreas, devendo esta decisão ser remetida à análise
de elementos como experiência profissional relevante e comprovada
capacidade para a frequência e conclusão do curso.

LOCAL DA ENTREGA
DAS CANDIDATURAS:

CANDIDATURA
No acto de candidatura, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:
 Carta de candidatura dirigida ao Director de Faculdade, indicando
a motivação da candidatura;
 Cópia autenticada do Certificado/Diploma de Licenciatura ou
equivalente;
 Curriculum Vitae;
 Duas cartas de recomendação de profissionais com nível de
Doutoramento;
 Fotocópia autenticada do B.I. ou passaporte;
 Certificado de proficiência em inglês de uma organização
credível e devidamente credenciada
 (se não o tiver deverá fazer a respectiva prova, a ser realizada
durante o processo de selecção);
 Ficha de candidatura (a ser obtida no local da candidatura);
 Entrega de uma proposta de tema de investigação ou dissertação
com um máximo de 1000 palavras indicando o título do
projecto, o objectivo geral do projecto, as questões de pesquisa,
uma breve revisão da literatura e a justificação da escolha do
tema;
 Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição, no valor de
520,00MT (quinhentos e vinte meticais) não reembolsável ser
depositada na seguinte conta:

Banco: ABSA;
Títular: UEM-FLCS-Fundos Próprios;
No da Conta: 0038102012520;
NIB: 000200383810201252097.

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

