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Torna-se público que decorrerá, de 18 de Outubro de 2021 a 29 de Outubro de 2021, o processo de 
submissão de candidaturas para frequência do curso supracitado, a ser ministrado no Departamento de 
Matemática e Informática da Universidade Eduardo Mondlane. 
 
1. Sobre o curso 
O Curso de Mestrado em Matemática visa a formação de especialistas qualificados para exercerem 
actividades académicas e profissionais nos vários domínios da Matemática incluindo Matemática Financeira, 
Biologia Matemática, Modelação e Matemática Aplicada em geral, bem como a actualização de profissionais 
em Matemática.   
 
2. Duração 
A estrutura do presente curso corresponde a de um mestrado académico com duração de dois anos (IV 
semestres). O 1º ano (I e II semestres) destina-se à frequência de diferentes módulos e o 2º ano (III e IV 
semestres) é dedicado à preparação e defesa pública da dissertação. 
 
O plano de estudos é composto por doze módulos, dos quais dez são nucleares e os restantes dois são 
complementares. O trabalho de culminação de estudos irá decorrer durante nove meses após a aprovação do 
protocolo da dissertação.  
 
3. Local e horário de funcionamento: 
Os cursos funcionam nas instalações do DMI, sita no Campus Universitário Principal da UEM, em Maputo de 
segunda a sexta-feira das 12:00 horas às 17:00 horas. Funcionarão também no mesmo horário, em regime 
misto (presencial e online) 
 
4. Elegibilidade 
Podem candidatar-se ao Curso de Mestrado em Matemática todos os interessados que possuam Licenciatura 
em Matemática. Outros candidatos poderão, igualmente, ser considerados desde que reúnam o nível de 
licenciatura em áreas afins. A média da licenciatura deve ser igual ou superior a 14 valores ou 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 Dirigida ao Director da Faculdade de Ciências; 



- Ficha de candidatura devidamente preenchida; 
- Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou do passaporte; 
- Cópia autenticada do Certificado de Habilitações ou equivalente; 
- Cópia autenticada do Certificado de disciplinas feitas; 
- Curriculum vitae (não mais de 4 páginas); 
- Duas cartas de recomendação (uma de um docente universitário); 
- Carta de autorização da entidade empregadora (se for aplicável); 
- Carta com indicação da fonte de financiamento; 
- Declaração de aptidão e motivação; 
- Duas fotografias tipo passe; 

 
 
5. 2. Obtenção de documentos 
Para a instrução do processo de candidatura, os interessados deverão adquirir os respectivos impressos: 

• Online, no endereço: http://www.ciencias.uem.mz 
• Na Secretaria do Registo Académico do Departamento de Matemática e Informática (2º andar do 

edifício do DMI), Universidade Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere 3453 -  Campus Universitário 
Principal, (Att. da dra. Eunice Ussene). 
 

5.3. Submissão da candidatura 
A candidatura é submetida no seguinte endereço 
Na Secretaria do Registo Académico do Departamento de Matemática e Informática (2º andar do edifício do 
DMI), Universidade Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere 3453 - Campus Universitário Principal, (Att. da dra. 
Eunice Ussene). 
 
No acto da apresentação da candidatura, os candidatos pagarão uma taxa no valor de 1000 MT, não 
reembolsável, a ser depositado na conta numero 791133 (NIB: 000100000000079113357) do Banco 
Millennium BIM, com o titular UEM-Faculdade de Matemática. 
 
6. Prazos 
Os processos de candidatura, devidamente instruídos, devem dar entrada até́ 29 de Outubro de 2021. 
 
7. 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- 
seleccionados poderão ainda ser submetidos a uma entrevista. 
 
8. Início dos cursos 
O início do curso está previsto para Fevereiro de 2022 e só́ abrirá se o curso tiver um número mínimo de 15 
estudantes. 
 
9. Contactos 
Para informações adicionais os candidatos podem contactar: 
secretaria do Registo Académico do Departamento de Matemática e Informática (2º andar do edifício do 
Departamento de Matemática e Informática da Universidade Eduardo Mondlane, Campus Universitário 
Principal) ou através dos endereços electrónicos: dmi.mestradoinfo@uem.mz (Att. da dra. Eunice Ussene) 
ou sansao.pedro@uem.ac.mz (Att. Do Prof. Doutor Sansão Pedro). 
 
Maputo, aos 29 de Julho de 2021 
 
 


