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MESTRADOS
Engenharia Civil · Especialização em Hidráulica e Pavimentos Rodoviários

Saúde Pública
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Desenvolvimento Humano e Educação
Linguística Bantu
Direito Fiscal e Aduaneiro
Economia e Gestão de Empresas

DOUTORAMENTO
Doutoramento em Educação · Especialização em Inovação e Currículo

CANDIDATURAS E MATRÍCULAS 
06 de Novembro 2017 a 09 de FEVEREIRO 2018

MISSÃO
Ser líder no ensino superior, assumindo-se 

como comunidade socialmente responsável na 
busca da excelência na formação de cidadãos 
de elevada competência profissional, científica, 
pedagógica e técnica, numa ampla diversidade 
de perfis de qualificação e no desenvolvimento 
da investigação e transferência aplicada de tec-

nologia e de conheci-mento.

VALORES
• Democracia e respeito pelos direitos humanos, 

Igualdade e não discriminação;
• Valorização dos ideais da pátria, ciência e humani-

dade e respeito pelos diferentes valores culturais;
• Promoção e defesa de um conceito e prática so-

cial do desenvolvimento, num sentido integral, 
diversificador, ecoló-gico, humanista e criador de 
indivíduos e sociedades;

• Liberdade de criação cultural, artística, científica 
e tecnológica;

• Contribuição para o desenvolvimento do País e, 
particularmente, das suas diferentes regiões;

• Liberdade de aprender e ensinar.

VISÃO

• Ser uma universidade internacional, 
moderna, empreendedora e líder no 
desenvolvimento sustentável e da for-
mação académica e profissionalizante 
em Moçambique nas áreas científicas em 
que se propõe intervir, assim como na 
trans-missão dos princípios da defesa dos 

direitos humanos, da liberdade e 
da ecologia.



SECÇÃO DE 
ENGENHARIAS
ENGENHARIA CIVIL
Competência para desenvolver actividades na direcção técnica 
e fiscalização de obras, assistência técnico-comercial em diver-
sas indústrias ligadas ao sector da construção, colaboração na 
investigação e desenvolvimento em laboratórios e empresas no 
âmbito da engenharia civil, assistência técnica em empresas de in-
fraestruturas (água, saneamento, electricidade, gás, redes viárias), 
participação em equipas de projectos, avaliação imobiliária, inte-
gração em órgãos da administração central e municipal; carreira 
académica.
 
ENGENHARIA ELECTRÓNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES
competência para desenvolver actividades em vários sectores que 
lidam com redes de computadores, equipamentos electrónicos 
e de telecomunicações: computação, electrónica, comunicação, 
transmissão de dados, televisão, internet, operadores de telefonia 
móvel e/ou fixa/satélite e serviços afins prestados pelas instituições 
públicas e privadas. 

GEOLOGIA E MINAS
Competência para desenvolver actividades em laboratórios de con-
trolo de qualidade (pedreiras, águas minerais, laboratórios do Esta-
do e privados), exploração de minérios, rochas ornamentais e hi-
drocarbonetos (petróleo, gás natural), em empresas de consultoria 
em engenharia civil e de minas, gabinetes de estudos geológicos e 
geotécnicos, entre outros sectores relacionados com a actividade 
geológica e mineira; carreira académica.

AGRONOMIA
Competência para dirigir explorações agrícolas, integrar equipas 
de investigação e equipas multidisciplinares capazes de promov-
er o desenvolvimento rural numa perspectiva de sustentabilidade, 
manejar equipamentos utilizados em campo ou em laboratório, 
prestar apoio técnico à actividade produtiva e implementar técni-
cas avançadas de produção.

ARQUITECTURA
Os Arquitetos formados pela UniPiaget estão habilitados ao ex-
ercício da actividade profissional em Arquitectura, desenho urbano, 
Arquitectura de Interiores e design de equipamento, urbanismo, es-
tudos, projectos, planos e actividades de consultadoria, gestão e di-
recção de obras, planificação, coordenação e avaliação de projectos 
de arquitectura, ateliers de Arquitectura; empresas de Arquitectura 
e construção, empresas de reabilitação e manutenção de edifícios, 
conservação do património arquitectónico, órgãos de tutela do 
património histórico edificado Podem exercê-la enquanto quad-
ros técnicos em instituições e empresas ou enquanto profissionais 
liberais, encontrando-se aptos a leccionar no ensino superior e à 
investigação. 

SECÇÃO DAS 
CIÊNCIAS SOCIAIS
DIREITO
Competência para desenvolver actividades técnicas nos domínios 
do Direito; competência para pesquisa, análise e investigação em 
ciências jurídicas: magistratura, advocacia, registos e notariado, 
assessoria e consultoria jurídicas, administração pública, relações 
externas, diplomacia, entidades reguladoras, mediadores de confli-
tos, solicitadoria, carreira em organizações internacionais, carreira 
académica.
 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Competência para desenvolver e executar tarefas como técnicos 
ou gestores de Recursos Humanos responsáveis pela gestão de 
pessoal, auditores sociais ou gestores empresariais; quadros da ad-
ministração autárquica; consultores de recrutamento, selecção, for-
mação e desenvolvimento, gestores da formação profissional, aval-
iação de desempenho, gestão de carreiras; auditoria e consultoria, 
cultura organizacional, higiene e segurança no trabalho; gestores 
de projectos; carreira académica.
 
ECONOMIA E GESTÃO DE EMPRESAS
Competência para desenvolver actividades técnicas na área da 
Economia, na Administração Pública central e local, em empresas 
de consultoria-auditoria, gabinetes de projectos, banca e seguros, 
comércio e serviços, centros de saúde e hospitais, entre outros. Nes-
tas organizações, os licenciados podem exercer funções executivas, 
directivas e de gestão, desenvolver projectos de desenvolvimento 
e cooperação, pertencer a consultorias e auditorias, participar na 
investigação; carreira académica.

CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Competência para exercer cargos de técnicos superiores nas áre-
as administrativa, de contabilidade, de planeamento e de gestão 
financeira. Estes profissionais podem desenvolver a sua actividade 
em instituições públicas (nomeadamente no domínio da Admin-
istração central e local) ou privadas, em empresas públicas ou 
privadas, ou ainda em organismos sem fins lucrativos.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CIÊNCIAS POLITICAS
Competência para desenvolver actividades como quadros superi-
ores dos vários sectores do estado e das múltiplas organizações 
económicas e sociais de âmbito nacional e internacional; empresas 
públicas e privadas, poder central, regional e autárquico. Consulto-
ria no âmbito internacional, desenvolvimento e mass-media, carrei-
ra diplomática e académica.

SECÇÃO  
DA SAÚDE
ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA
Competência para desenvolver actividades de analistas clínicos 
e técnicos superiores, dotados de conhecimentos técnico-científi-
cos que lhes permitem analisar, avaliar e aplicar soluções de inter-
venção no exercício da sua profissão em unidades hospitalares 
públicas ou privadas, laboratórios de análises clínicas, institutos de 
investigação e na docência.
 
FARMÁCIA
Competência para desenvolver actividades em unidades hospita-
lares públicas ou privadas, farmácias de venda directa ao público, 
laboratórios da indústria farmacêutica, laboratórios universitários, 
instituições científicas ou de pesquisa; os graduados estão habilita-
dos para promover a saúde e o bem-estar das populações, através 
do aconselhamento adequado sobre o uso de medicamentos.
 
ENFERMAGEM
O diplomado em Enfermagem será um técnico com formação 
superior, consciente da inter-relação com o acto médico, dotado 
de conhecimentos técnico-científicos que lhe permitem desen-
volver actividades de Enfermagem em hospitais, clínicas, centros 
de saúde, núcleos e organizações desportivas, escolas, casas de 
repouso, empresas, lares da terceira idade, instituições científicas ou 
de pesquisa, entre outros.
 
NUTRIÇÃO
Competência para desempenhar funções de aconselhamento e 
educação alimentar, promovendo a saúde e prevenindo a doença; 
de terapêutica nutricional; de implementação de planos alimentar-
es individuais ou colectivos; de controlo da qualidade e segurança 
alimentar e de organização e gestão de soluções alimentares em 
hospitais, centros de saúde, clínicas, instituições de apoio social, 
hotéis, restaurantes; carreira académica.
 
RADIOLOGIA
Competência para actuar no âmbito do diagnóstico, terapêutica, 
prevenção e promoção da saúde, através da utilização de equi-
pamento para aquisição, processamento e avaliação de imagens, 
estudando-as de acordo com a informação clínica disponível. Estes 
profissionais podem exercer funções em hospitais e clínicas, públi-
cas e privadas, empresas de consultoria na área da saúde, carreira 
académica.


