
 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 

EDITAL 

PROGRAMA DE MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS (CTER)  

1
ª
 EDIÇÃO 

A Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane (FC-UEM) torna público que vai 

iniciar, a partir do dia 17 de Fevereiro de 2020, a primeira edição do PROGRAMA DE 

MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS. O 

Mestrado é uma pós-graduação que corresponde à uma especialização a partir de uma base de 

Licenciatura.  

Deste modo, são assim convidados todos interessados a submeter as suas candidaturas até ao dia 

19 de Novembro de 2019 no Centro de Pesquisa em Energias (CPE), sito nas instalações da 

Faculdade de Ciências, Campus Universitário Principal da UEM (Av. Julius Nyerere 3453) ou 

por via electrónica para o endereço vandavivimacaringue@gmail.com com a indicação 

“Candidatura CTER-1.
a
edição” 

Requisitos de ingresso 

Para se qualificar para a admissão para este Programa de Mestrado Académico, o candidato deve 

possuir um diploma de Licenciatura em Engenharia ou Ciência Naturais (ciências físicas e 

ciências químicas) ou Matemática com classificação igual ou superior a 14 valores de uma 

instituição reconhecida nacional e/ou internacionalmente. Excepcionalmente, e considerando 

questões de mérito, poderão ingressar neste Programa candidatos que tiverem uma média final na 

Licenciatura igual ou superior a 12 valores, desde que tenham experiência profissional com 

qualidade comprovada. Outro requisito para o ingresso a este Programa de Mestrado é o domínio 

comprovado da língua Inglesa. 

 

Estrutura e duração do curso 

O Programa de Mestrado tem a duração de dois anos (4 semestres), sendo que o primeiro ano é 

curricular e o segundo de investigação, e tendo duas especializações, nomeadamente, a energia 

solar e energia de biomassa. A parte curricular do curso compreende 9 (nove) módulos 
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obrigatórios e pelos menos 1 (um) módulo opcional. O programa vai decorrer em regime pós-

laboral.  

 

Bolsa de Estudos 

Para a presente edição do Mestrado estão disponíveis 14 (catorze) bolsas de estudo, 11 (onze) 

financiadas pela Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional (SIDA) e 3 (três) pela 

Agência Norueguesa de Desenvolvimento (NORAD). Só são elegíveis a bolsa de estudos 

candidatos recém-graduados com media de graduação mínima de 14 valores. Será dada 

preferência a candidatos de sexo feminino. 

 

Documentos de candidatura  

Para efeitos de candidatura o (a) candidato (a) ao curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia de 

Energias Renováveis deverá submeter até ao dia 19 de Novembro de 2019, a seguinte 

documentação:  

1. Ficha de candidatura devidamente preenchida
1
; 

2. Duas cópias autenticadas dos certificados de licenciatura ou equivalente; 

3. Cópias autenticadas dos certificados das disciplinas feitas e respectivas cargas horárias; 

4. Duas cartas de recomendação; 

5. Curriculum Vitae em Português ou Inglês; 

6. Fotocópia do BI ou Passaporte; 

7. Certificado de proficiência da língua inglesa (recomendado, mas não obrigatório); e 

8. Carta de motivação. 

 

Instrução dos processos de candidatura  

Os(as) candidatos(as) deverão submeter os processos de candidatura junto do Centro de Pesquisa 

em Energias (CPE) da Faculdade de Ciências da UEM, até ao dia 19/11/2019.A Faculdade de 

Ciências notificará os resultados de admissão a partir de 04/12/2019. 

______________ 

1 A ficha de candidatura poderá ser obtida, via electrónica, por solicitação através do endereço 

vandavivimacaringue@gmail.com 

 

Selecção de candidatos para o curso 

A selecção dos candidatos será feita por uma Comissão de Pós-graduação em conformidade com 

o Regulamento de Pós-graduação da UEM, apoiando-se em componentes de relevo tais como: i) 

classificação final do curso de licenciatura ou equivalente; ii) curriculum vitae e iii) idade e 

género.  

 

Local e horário de funcionamento do Mestrado 

O Mestrado será leccionado na Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane no 

período pós-laboral (16.00h – 20.00h) de 2ªa 6ªfeira. 
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Esclarecimentos adicionais  

Para mais informações, os(as) candidatos(as) poderão dirigir-se ao Centro de Pesquisa em 

Energias (CPE) da Faculdade de Ciências, sito no Campus Universitário Principal da UEM (Av. 

Julius Nyerere 3453), em Maputo, ou através dos seguintes contactos: 

Sra. Vanda Macaringue, Cel: 849474531, e-mail: vandavivimacaringue@gmail.com. 
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