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FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital

MESTRADO EM
SOCIOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO

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

No primeiro ano, os mestrandos desenvolvem competências
avançadas nos métodos e técnicas de investigação sociológica e
adquirem conhecimentos teóricos e capacidades analíticas nas
áreas da Sociologia geral, da Sociologia do Desenvolvimento e
das outras sociologias especializadas. No segundo ano, cada
estudante realiza um trabalho de pesquisa original para elaborar
a sua dissertação. Ainda, ao longo do curso, os mestrandos
ampliam as suas competências pessoais e profissionais na
comunicação interpessoal, no trabalho de equipa, na gestão dos
projectos de desenvolvimento e na pesquisa aplicada.

DURAÇÃO
O mestrado tem a duração de dois (2) anos, 2021-2023.

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

ELEGIBILIDADE
 Licenciatura ou grau equivalente num curso de Ciências
Sociais com uma média final igual ou superior a 14 valores.
Em casos excepcionais poderão ser admitidos candidatos de
outras áreas disciplinares e candidatos com uma média final
igual ou superior a 12 valores, desde que apresentem uma
experiência profissional mínima de três (3) anos na área da
pesquisa social.
 Capacidade de compreensão de textos em Língua Inglesa.

LOCAL DA ENTREGA
DAS CANDIDATURAS:

CANDIDATURA
No acto de candidatura, os candidatos devem apresentar os
seguintes documentos:
 Formulário de candidatura devidamente preenchido (a ser
obtido no local de candidatura ou no site da
www.flcs.uem.mz);
 Projecto de investigação, com a seguinte estrutura: resumo
(máximo 150 palavras), formulação do problema, baseada
na revisão da literatura (máximo 500 palavras), objectivos
(máximo 300 palavras), enquadramento teórico (máximo
300 palavras), metodologia (máximo 300 palavras);
 Carta de candidatura dirigida ao Director da Faculdade de
Letras e Ciências Sociais, indicando a motivação e o
compromisso em frequentar as aulas das 16 às 20 horas;
 Duas cartas de recomendação devidamente preenchidas
(formulários a serem obtidos no local de candidatura ou no
site da www.flcs.uem.mz);
 Currículo Vitae;
 Fotocópias autenticadas de diplomas e certificados da
licenciatura;
 Fotocópia de B.I ou Passaporte; e
 Talão de Depósito de 520,00 MT (quinhentos e vinte

meticais) efectuados na 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
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