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

FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital
MESTRADO EM BILINGUISMO E
EDUCAÇÃO BILINGUE

2ª CHAMADA

MESTRADO EM ENSINO DE
PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA

CANDIDATURAS:
02 DE FEVEREIRO A
31 DE MARÇO DE 2021

MESTRADO EM LÍNGUA E
SOCIEDADE

O Curso de Mestrado em Bilinguismo e Educação Bilingue:
explora aspectos relacionados com a Língua e Ensino no
contexto multilingue de Moçambique e uso da L1 (língua
materna);
O Curso de Mestrado em Ensino de Português Língua
Segunda: incide sobre aspectos relacionados com o Ensino
de/em português no contexto multilingue de Moçambique;
O Curso de Mestrado em Língua e Sociedade: explora
aspectos relacionados com os usos e funções das línguas na
sociedade moçambicana e promoção da cidadania.

DURAÇÃO
Quatro (4) semestres

INÍCIO DAS AULAS
As aulas iniciarão em Maio de 2021 e serão leccionadas nas
instalações da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, de
Segunda a Sexta-feira, das 16 horas às 20 horas.

ELEGIBILIDADE
Podem candidatar-se aos cursos, os licenciados em cursos
das áreas de línguas (Linguística, Literatura, Ensino de
Línguas, Tradução) e outros cursos afins. A média da
licenciatura deve ser igual ou superior a 14 valores ou média
não inferior a 12 valores, desde que o candidato apresente
comprovada e relevante experiência profissional de três (3)
anos.

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;
 Cópia autenticada do Certificado de Habilitações ou
equivalente;
 Curriculum Vitae;
 Declaração de aptidão e motivação, conforme o
modelo fornecido;
 Duas cartas de recomendação, conforme o modelo
fornecido;
 Fotocópia autenticada do B.I. ou passaporte;
 Ficha de candidatura (a ser obtida online ou no local da
candidatura);
 Comprovativo do depósito da taxa de candidatura; e
 Proposta de projecto de investigação
No acto da apresentação da candidatura, os candidatos
pagarão uma taxa no valor de 520,00 MT (quinhentos e vinte
meticais), não reembolsável, a ser depositado na 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.

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

