•

EDITAL PÓS-GRADUAÇÕES
A Universidade Jean Piaget de Moçambique (UniPiaget) – Alvará nº 11/UNI-ES/MCTESTP/2016,
criada pelo Instituto Piaget de Moçambique (BR nº 27, III Série de 02/07/2003 - anexo I) tem por
objectos o ensino, a investigação e a edição de publicações científicas e culturais.

Poderão ainda ser admitidos candidatos detentores de uma licenciatura na área da
educação com currículo relevante e experiência como docente em qualquer nível de ensino
público ou privado.

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Duas fotografias actuais do tipo passe;
Fotocópia autenticada do documento de identificação (B.I, D.I.R. E, ou Passaporte);
Fotocópia autenticada do certificado de habilitações e o original para confirmação da cópia;
Certificado de equivalência, no caso de qualificações obtidas no estrangeiro;
Comprovativo bancário do pagamento da taxa de Candidatura e Matrícula;
Carta dirigida ao Magnífico Reitor indicando a motivação da candidatura.

Missão
Processo de Selecção
Formar 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
tecnologia e de conhecimento
Visão
Ser uma universidade internacional, moderna, empreendedora e líder no desenvolvimento sustentável
e na formação académica e profissionalizante em Moçambique nas áreas científicas em que se
propõe intervir, assim como na transmissão dos princípios da defesa dos direitos humanos, da
liberdade e da ecologia.
Valores
•
•
•
•
•
•

Democracia e respeito pelos direitos humanos, igualdade e não discriminação;
Valorização dos ideais da pátria, ciência, humanidade e respeito pelos valores culturais;
Promoção e defesa de um conceito e prática social do desenvolvimento, num sentido
integral, diversificador, ecológico, 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.

Candidaturas e Matrículas
As Candidaturas e Matrículas decorrerão de 19 de Fevereiro a 16 de Março.
INÍCIO DAS AULAS: 16 de Abril de 2018.
Condições de acesso
Mestrado
•

Detenção do grau de licenciado.
Doutoramento

•
•
•

Obtenção de um grau de licenciatura;
Mestrado em qualquer área científica;
Experiência comprovada como docente em qualquer nível de ensino público ou privado;

O processo de selecção será conduzido por uma comissão criada pela Universidade Jean Piaget de Moçambique
para o efeito e compreenderá as seguintes fases:
•
Análise documental para a pré-selecção;
•
Entrevista aos candidatos admitidos ao concurso;
•
Apuramento.
Segue abaixo a tabela dos cursos aprovados para o ano lectivo de 2018/19 e respectivas vagas:
Pós-Graduação
(Mestrado
e
Doutoramento)
Engenharia Civil-Especialização em
Hidráulica
e
Infraestruturas
Rodoviária

Nº de UnidCurricular
8

Nº de Créditos

Duração

Vagas

130

24 meses

30

Gestão Estratégica
Humanos

11

120

24 meses

30

Saúde Publica

11

90

24 meses

30

Desenvolvimento Humano e Educação

13

120

24 meses

30

Doutoramento – Ciências de Educação
– Especialização em Inovação e
Currículo

10

180

48 meses

20

de

Recursos

Candidatura e Matrícula:
•
Candidatura - 3.500,00MT;
•
Matricula – 5.500,00MT
Estes valores deverão ser depositados na conta BCI nº 992436210001, Universidade Jean Piaget de
Moçambique.
N.B: O curso e regime escolhidos só poderão funcionar se houver um número de alunos considerado
mínimo pela reitoria.
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