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Introdução  

Torna-se público que se encontram abertas as inscrições para a Edição 2023 do curso de Mestrado 

em Química e Processamento de Recursos. Com este Mestrado espera-se formar Mestres com 

capacidade para contribuir para o desenvolvimento de soluções para os problemas que exijam 

competências na área de caracterização, desenvolvimento e processamento de recursos locais, 

impulsionando deste modo a exploração e utilização dos abundantes recursos naturais para o 

melhoramento da qualidade de vida dos moçambicanos. 

Estrutura do curso e público-alvo 

Este mestrado inicia com um módulo introdutório de Metodologia de Investigação Avançada, 

ficando depois o tempo remanescente para a realização da pesquisa e a preparação e defesa da 

Dissertação de Mestrado. Tem como público-alvo profissionais que possuam uma Licenciatura 

(ou nível equivalente) nas seguintes áreas: Química, Eng. Química, Farmácia, Eng. Civil 

(Especialização em Materiais), Eng. Florestal, Física, Geologia e Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos. Excepcionalmente, serão admitidos candidatos de outras áreas que demonstrem possuir 

um perfil e uma formação prévia que lhes permita frequentar com sucesso o curso de Mestrado. 

Candidatura e selecção 

Os candidatos deverão submeter as suas candidaturas junto à Secretaria do Departamento de 

Química até ao dia 27 de Janeiro de 2023, ou por correio, para o seguinte endereço: 

quimicaerecursos@gmail.com  
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Fazem parte do processo de candidatura os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição devidamente preenchido (a ser fornecido pelo Departamento de 

Química); 

 Cópia do Bilhete de Identidade ou passaporte; 

 Duas (2) fotografias tipo passe: 

 Diploma que certifica a conclusão da Licenciatura ou nível equivalente. O candidato deve 

possuir a nota de conclusão do grau de Licenciatura igual ou superior a 14 valores. 

Excepcionalmente, poderão ser admitidos candidatos com uma nota não inferior a 12 valores, 

desde que apresentem comprovada experiência profissional de 3 anos; 

 Certificado de cadeiras feitas no curso de Licenciatura; 

 Curriculum Vitae; e  

 Duas (2) cartas de recomendação. 

A selecção dos candidatos basear-se-á na apreciação dos seguintes documentos: 

a) Classificação final do curso de Licenciatura ou equivalente;  

b) Curriculum vitae do candidato;  

c) Certificado de cadeiras feitas do curso concluído na Licenciatura; 

d) Motivação do candidato e outra informação relevante.  

Prazos e propinas 

O Departamento de Química tornará públicos os resultados a partir de 10.02.2023. As matrículas 

dos candidatos admitidos terão lugar de 20.02 a 03.03.2023. 

A taxa de inscrição é de 6.000,00 Meticais. A propina anual do Mestrado perfaz 70.000,00 

Meticais, pagáveis numa única prestação, numa base semestral ou mensal. 

Quaisquer informações sobre o Mestrado podem ser obtidas na Secretaria do Departamento de 

Química, sita no endereço apresentado acima, ou por email através do endereço 

quimicaerecursos@gmail.com 

 

A Coordenação do Mestrado 


