
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

EDITAL 

CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DE NUTRIÇÃO 

2023-2024 

Torna-se público que decorrerá, de 16 de Janeiro de 2023 a 10 de Fevereiro de 2023, o processo de 

submissão de candidaturas para frequência do curso supracitado, a ser ministrados pelo Departamento 

de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane. 

1. Sobre o curso 

 Mestrado em Ciências de Nutrição, que visa formar profissionais capazes de intervir nas 

diferentes áreas (Clínica, Saúde Pública, Processamento e Controlo de Qualidade de 

Alimentos, entre outras), com percepção crítica do contexto nacional e internacional, das 

transformações sociais, científicas e tecnológicas e suas relações com as Ciências de 

Nutrição. 

 O Curso em Ciências de Nutrição é um mestrado académico, variante “por curso” e será 

ministrado no modelo de ensino baseado em problemas (Problem Based Learning - PBL), 

método que enfatiza a aprendizagem de teorias e conceitos, a partir de situações e processos 

de resolução de problemas da vida real.  

2. Duração 

O curso tem a duração de dois (2) anos (quatro semestres), em um total de 120 créditos assim 

estruturados: 

 Componente curricular (semestre 1 e 2), dedicado à leccionação dos módulos e outras 

actividades académicas, com 60 créditos.  

 Preparação e defesa da dissertação (semestre 3 e 4), total de 60 créditos 

3. Local e horário de funcionamento: 

O curso funciona nas instalações do Departamento de Ciências Biológicas (Campus Principal da UEM) 

de 2ª a 6ª feira das 16:00 as 20:00horas, em regime híbrido (presencial e online) 

4. Curso de Mestrado 

4.1. Elegibilidade 

Podem se candidatar-.se a este curso, licenciados em cursos das áreas de Nutrição; Ciências Biológicas; 

Ciências Agronómicas e Veterinária; Ciências de Saúde; Ciências Sociais; Engenharia Química; 

Química e outros cursos afins. 

A média de conclusão do curso de licenciatura deve ser igual ou superior a 14 valores excepcionalmente 

média não inferior a 12 valores, desde que o candidato apresente comprovada e relevante experiência 

profissional de pelo menos 3 anos. 

5. Procedimento para a candidatura 

5.1 Documentos 

Do processo de candidatura devem constar: 

 

- Carta de candidatura dirigida ao Director de Faculdade de Ciências; 



- Cópia autenticada do Certificado de Habilitações ou equivalente; 

- Curriculum Vitae; 

- Carta de motivação, conforme o modelo fornecido nos Serviços de Secretária da Pós-Graduação 

do Departamento de Ciências Biológicas; 

- 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); 

- Anteproposta do protocolo/projecto de investigação; 

- Comprovativo de disponibilidade financeira 

 

6.2 Impressos de candidatura 

Para a instrução do processo de candidatura, os interessados deverão adquirir os respectivos impressos: 

 Online http://www.ciencias.uem.mz/ ou através do email msc.cienciasdenutricao@uem.mz 

ou nos Serviços de Registo Académico para Pós-graduação, no Departamento de Ciências 

Biológicas, Sala A08, 1º andar, (Att. do dr. Carlos Cumbana), Faculdade de Ciências-

Universidade Eduardo Mondlane, Campus Universitário Principal, Av. Julius Nyerere nr 3453. 

 

6.3. Submissão da candidatura 

 A candidatura é submetida nos seguintes endereços: 

- Por correio electrónico Email: msc.cienciasdenutricao@uem.mz ou nos Serviços de Registo 

Académico para Pós-graduação, no Departamento de Ciências Biológicas, Sala A08, 1º andar, 

(Att. do dr. Carlos Cumbana) 

6.4 Prazos 

 Os processos de candidatura, devidamente instruídos, devem dar entrada até 10 de Fevereiro 

de 2023. 

7. Taxas e Propinas 

a) A taxa de matrícula é de 10.000,00 MT (dez mil meticais), paga uma única vez no acto de matrícula;  

b) A propina de frequência é de 10.000,00 MT (dez mil meticais) por mês durante 22 meses  

c) Os candidatos são encorajados a procurar bolsas de estudo junto às instituições de tutela ou a 

candidatarem-se para bolsas de estudos atribuídas por Organizações Nacionais e Internacionais.  

8. Processo de selecção 

O candidato é admitido mediante a aprovação da candidatura por uma comissão apropriada, em 

conformidade com o Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação em vigor na UEM. Os candidatos pré-

selecionados poderão ainda, ser submetidos a uma entrevista. 

Os estudantes que iniciam o seu ano académico nesta edição estarão abrangidos pelo Regulamento dos 

cursos de Pós-graduação disposto nos artigos 5 e 6, aprovado pela deliberação 19/CUN/2020 de 17 de 

Dezembro. 

9. Início dos cursos  

O início do curso está previsto para 20 de Março de 2023 e só abrirá se tiverem o número mínimo de 

15 estudantes. 

 

10. Contactos 

Para informações adicionais os candidatos podem contactar Serviços de Registo Académico para Pós-

Graduação no Departamento de Ciências Biológicas Telefone: +258 84 630 8161 ou  

Email: msc.cienciasdenutricao@uem.mz 

 

 

Maputo, 13 de Janeiro de 2023 

http://www.ciencias.uem.mz/

