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FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital

MESTRADO EM
GÉNERO E
DESENVOLVIMENTO

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

O curso visa formar mestres com competências para
desenvolver programas de ensino, investigação e advocacia
em questões de género nos diferentes sectores de
desenvolvimento nacional, regional e internacional. O curso
possui duas especializações, a saber: a) Género e Ensino
Superior; e b) Género e Políticas públicas.

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., no Campus
Principal da UEM.

ELEGIBILIDADE
Podem candidatar-se ao curso, licenciados em qualquer área
de formação. O conhecimento da Língua Inglesa, nos
domínios de leitura, compreensão e interpretação, constitui
vantagem para o ingresso.
A média da licenciatura deve ser igual ou superior a 14
valores ou, excepcionalmente, uma média não inferior a 12
valores, desde que o candidato apresente comprovada e
relevante experiência profissional de três (3) anos na área.

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;
 Proposta de projecto de investigação;
 Comprovação de experiência profissional, nos casos de
média de licenciatura inferior a 14 valores, mas não
inferior a 12 valores
 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 a Pós-Graduação da FLCS.

LOCAL DA ENTREGA
DAS CANDIDATURAS:

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

