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Edital 

Mestrado em Biologia e Ecologia de Conservação (mestrado por investigação) 

 

1. Apresentação do Curso 

Torna-se público que se encontram abertas inscrições 

para a primeira edição do Curso de Mestrado em Biologia 

e Ecologia de Conservação (BEC) a ter início em 

Fevereiro de 2022 no Departamento de Ciências 

Biológicas (DCB) da Universidade Eduardo Mondlane.  

O curso abrange áreas de conhecimento ligadas a 

biodiversidade, gestão e conservação de ecossistemas 

marinhos, costeiros, aquático e terrestre num programa de 

mestrado por investigação   

  

2. Objectivo do curso 

Formar graduados com domínio de conhecimentos 

científicos, capacidades conceituais, técnicas analíticas, 

habilidades laboratoriais e de campo e capazes de 

desenvolver atitudes que permitam desempenhar um 

papel de liderança na produção e conhecimentos e 

resolução de problemas  nos campos da biologia e 

ecologia da conservação da biodiversidade. 

  

3. Documentos de Candidatura 

- Certificado de habilitações que confere o grau de 

Licenciatura em biologia ou áreas afins (14 valores, ou 12 

valores com alguma experiência de trabalho na área); 

- Certificado de cadeiras/disciplinas feitas;  

- Uma carta de recomendação;  

- Uma carta da entidade empregadora autorizando a 

realização de estudos de pós-graduação (se aplicável);  

- Curriculum vitae actualizado e assinado;  

- Comprovativo de fonte de financiamento (ou carta-

compromisso de auto-financiamento);  

- Proposta de tema para o projecto de 

pesquisa/investigação, incluindo a sua fundamentação e 

motivação (2 páginas max.); 

Os candidatos pré-selecionados serão submetidos a uma 

entrevista para aprovação final.  

 

4. Idioma, duração e estrutura 

O curso, ministrado nas línguas portuguesa e inglesa, tem 

a duração de 24 meses. Serão lecionados dois módulos 

obrigatórios no primeiro semestre e um módulo opcional 

no segundo semestre. Nos 4 semestres os candidatos 

deverão realizar actividades ligadas ao seu projecto de 

investigação e outras actividades complementares 

especificas tais como, exame de literatura, participação 

em eventos científicos, seminários, estágios laborais e 

colaboração em actividades lectivas.   

   

5. Regime de estudo e horário 

 O curso será ministrado no Departamento de Ciências 

Biológicas (Universidade Eduardo Mondlane) em 

modelo híbrido (presencial e virtual). As cadeiras 

modulares serão ministradas no período da tarde (das 

15h00 às 19h00).   

   

6. Matrículas e propinas 

 Taxa de Inscrição e Matrícula: 10 000,00 MZN (Dez mil   

meticais) taxa  a ser paga entre 10 de Fevereiro a 10 de 

Março de 2021. Propina mensal: 10 000,00 MZN (Dez 

mil meticais) 

 

7. Submissão das candidaturas:  

De 5 de Outubro a 5 de Novembro de 2021, Universidade 

Eduardo Mondlane, Faculdade de Ciências – 

Departamento de Ciências Biológicas (Campus 

Principal), Maputo.  

Submissão eletrónica: mestrado.bec@uem.mz  

Para mais informações: Tel. (+258) 84 630 8161;  

mailto:mestrado.bec@uem.mz

