
          

 

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

 

EDITAL 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE 

PÚBLICA 

 

Estão abertas candidaturas para o Programa de Doutoramento 

em Biociências e Saúde Pública no Departamento de Ciencias 

Biologicas da Faculdade de Ciencias - Universidade Eduardo 

Mondlane. 

 

 

 

Objectivos do Doutoramento 

O Programa visa criar oportunidades para que o doutorando adquira 

conhecimentos e competências sobretudo na concepção, planeamento 

e execução de investigação e/ou inovação em áreas de Biociências e 

Saude Publica; no desenvolvimento de habilidades e técnicas 

avançadas e especializadas de comunicação científica; na resolução 

de poblemas críticos de desenvolvimento sócio-económico nacional; 

capacidade de aprendizagem  contínua e competência para supervisão 

e formação de novos investigadores.  

 

Organização do Programa 

Para o ano académico 2022 o Programa abre 10 vagas, 7 para 

Biociencias e 3 vagas para Saude Publica. O doutoramento é no 

modelo de investigação e tem a duração regular  maxima de 4 anos, 

exigindo muita dedicação. Actividades académico-científicas tais 

como a frequência em disciplinas/módulos, apresentação em 

conferências, participação em cursos de curta duração, estágios, entre 

outras, serão incluídas no plano individual de trabalho como 

elementos de aquisição e acumulação de créditos académicos durante 

o seu período de formação. 

 

Elegibilidade 

Podem se candidatar, profissionais moçambicanos e estrangeiros 

residentes com o Mestrado Academico em  Biociências, Saúde 

Pública ou áreas afins. Poderão igualmente ingressar os candidatos 

com Mestrado Profissionalizante desde que possuam o número de 

créditos equivalente ao Mestrado Académico, devendo igualmente 

possuir experiência de investigação comprovada de pelo menos 3 

anos, na área a que pretendem candidatar-se 

 

Procedimentos para a candidatura 

 Formulário de inscrição devidamente preenchido* 

 Requerimento de candidatura dirigido ao Director da 

Faculdade de Ciências 

 Certificados de habilitações literárias 

 Certificados das Disciplinas feitas e respectivos créditos 

académicos 

 Certidão de equivalência para certificados obtidos no 

estrangeiro  

 

 



 Carta de motivação do candidato dirigida ao Director da 

Faculdade de Ciências 

 Duas cartas de recomendação de docentes ou investigadores 

com o grau de Doutor 

 Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com 

emprego) 

 Curriculum Vitae em Inglês e Português 

 Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte 

 Uma Pré-proposta de Investigação 

 Uma proposta de equipa de Supervisão constituída por um 

supervisor principal e um máximo de dois co-supervisores; 

 Comprovativo de disponibilidade financeira para a propina e 

para executar o doutoramento proposto 
 

*   - Formulário na página http://www.uem.mz/ ou secretaria do 

Registo Academico da Faculdade de Ciencias 
 

Instrução do processo: 

Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto a 

secretaria do Registo Academico da Faculdade de Ciências até  

03/12/2021. A notificação sobre os resultados das candidaturas será 

feita a partir de 23/12/21. As matrículas e isncriçoes terão lugar no 

início de Fevereiro 2022. O programa de doutoramento terá início em 

meados de Fevereiro de 2022 e ira decorrer no Departamento de 

Ciencias Biologicas-Faculdade de Ciencias-Campus Universitario.  

 

As propinas 

A taxa de matrícula anual é de  15.000,00 MZM, o valor da propina 

anual será paga em 12 fracções de 20.000,00 MZM e a taxa de 

inscrição para a tese de doutoramento é de 75.000,00 MZM. 

 

 
 

Contacto para apresentação de candidaturas:  

Universidade Eduardo Mondlane 

Faculdade de Ciências – Secretaria do Registo Academico 

(Edifício do Departamento de Ciencias Biologicas, 1º Andar, Sala 08) 

Campus Universitário 

Cidade de Maputo 
 

e-mail:adriano.junior@uem.ac.mz  

Tel. 21491607/ 21491607 

Fax:258 21 492176 
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