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1. Introdução 

A Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane leva ao conhecimento público que se 

encontram abertas as inscrições para a 13ª edição do Curso de Pós-Graduação, ao nível de Mestrado, na 

especialidade de Gestão Empresarial. 

 

Este mestrado visa atender às crescentes preocupações de formação de especialidade em Gestão 

Empresarial. O curso é dirigido tanto para académicos como para profissionais de Gestão e áreas afins. 

 

2. Organização do Curso e Plano de Estudos 

O curso de Mestrado em Gestão Empresarial (MGE) é frequentado no período pós-laboral e em regime 

híbrido (presencial e online). O programa oferecido corresponde a 120 créditos académicos e tem a duração 

de quatro semestres lectivos. O plano de estudos é constituído por três componentes: 

• Disciplinas nucleares; 

• Disciplinas opcionais de especialização, nas seguintes áreas temáticas: (i) Finanças Empresariais; (ii) 

Estratégia e Marketing Empresarial e (iii) Recursos Humanos e Comportamento Organizacional;  

• Dissertação, no segundo ano do curso.  

 

3. Início dos cursos 

O curso de MGE tem o seu início previsto para 19 de Julho de 2021, precedido do refreshment, que é um 

programa preliminar obrigatório para o nivelamento de conhecimentos e selecção de candidatos, a partir de 

19 de Abril de 2021. 
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As aulas decorrerão na Faculdade de Economia, sita no Campus Universitário Principal da UEM, em 

Maputo. 

 

4. Elegibilidade 

Podem candidatar-se ao curso de MGE titulares de grau de licenciatura em Gestão, Economia ou 

Contabilidade e Finanças. Excepcionalmente, poderão ser aceites candidaturas de licenciados em áreas afins 

desde que tenham conhecimento básico em Matemática de nível superior, documentalmente comprovado. 

Os candidatos devem ter média superior ou igual a 14 valores. Excepcionalmente, serão aceites candidatos 

com média não inferior a 12 valores, desde que apresentem experiência profissional comprovada de, pelo 

menos, três anos ou curriculum científico académico ou profissional que ateste capacidade para a habilitação 

à frequência do Mestre em Gestão Empresarial. 

 

5. Procedimento para a candidatura 

Os candidatos ao curso de MGE deverão dirigir uma carta de candidatura ao Director da Faculdade de 

Economia, indicando, na mesma, a sua disponibilidade financeira para o pagamento pontual das propinas 

indicadas, à qual deverão anexar a seguinte documentação:  

• Formulários de candidatura (devidamente preenchidos e assinados); 

• Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE; 

• Fotocópias autenticadas pelo Notário, de Certificados de Habilitações Literárias do nível de 

Licenciatura ou equiparado, com a descriminação das disciplinas e correspondentes classificações 

obtidas. (Os certificados que não foram emitidos pelas instituições competentes de Educação da 

República de Moçambique deverão ser acompanhados do respectivo reconhecimento do Ministério 

da Educação e Desenvolvimento Humano); 

• Curriculum Vitae; 

• Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de uma entidade académica; 

• Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da Faculdade de Economia, se for 

aplicável);  

• Uma (1) Fotografia tipo passe; e 

• Talão de depósito de 500,00Mt (Quinhentos Meticais) a favor da Faculdade de Economia, na conta 

UEM – Faculdade de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101; NIB: 

000800001199628210180. Este valor destina-se ao processamento do expediente do candidato e não 

é reembolsável.  

 

A documentação de candidatura em referência deverá ser entregue no Registo Académico da Pós-graduação, 

da Faculdade de Economia da UEM, de 08 de Março a 08 de Abril de 2021.  
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6. Vagas disponíveis e selecção de candidatos  

O curso possui 35 vagas. A selecção dos candidatos estará a cargo da Comissão Científica da Faculdade de 

Economia da UEM. São critérios preferenciais de admissão de candidatos (cumulativamente): 

• Licenciatura em Gestão; Economia; ou Contabilidade e Finanças; 

• Média final mínima de 14 valores na Licenciatura; 

• Conhecimento comprovado em Matemática; 

• Proficiência nas Línguas Portuguesa e Inglesa; 

• Avaliação positiva da análise da prova documental e da entrevista a efectuar-se ao candidato; e, 

• Avaliação positiva obtida no programa preliminar de refreshement. 

 

A publicação das listas dos candidatos pré-seleccionados terá lugar em 14 de Abril de 2021. 

 

 

7. Matrículas  

O período das matrículas será anunciado na data da publicação das listas dos candidatos selecionados. No 

acto de matrícula, os candidatos selecionados deverão apresentar o seguinte: 

• Boletim de matrícula, devidamente preenchido; 

• Certidão do Registo Criminal; 

• Três (3) fotografias coloridas tipo passe, actualizadas; 

• Talão de depósito do valor da propina de inscrição. 

 

 

8. Propinas  

O Programa preliminar de refreshment, que antecede o curso de Mestrado, será frequentado pelos candidatos 

pré-seleccionados, mediante o pagamento de uma taxa única de 10.000,00 MT (Dez mil Meticais). O 

programa terá lugar entre 19 de Abril e 25 de Junho de 2021. As inscrições para a frequência do Programa 

de refreshment decorrerão de 14 a 16 de Abril de 2021.  

 

Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo moçambicanos, estão sujeitos aos seguintes 

pagamentos:  

• Taxa de inscrição, no valor de 7.500,00MT (Sete mil e quinhentos Meticais), a pagar de uma única 

vez no acto da matrícula; 

• Propina semestral, no valor de 45.000,00MT (Quarenta e cinco Meticais), o que equivale a uma 

propina mensal de 9.000,00MT (nove mil Meticais); e, 

• A Propina total do curso completo (4 semestres), no valor de 180.000,00MT (Cento e oitenta mil 

Meticais).   
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• Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo estrangeiros, estão sujeitos ao pagamento 

adicional de 50% sobre os valores acima indicados. 

 

9. Informações e esclarecimentos adicionais 

Para mais informações, os candidatos poderão dirigir-se ao Registo Académico da Pós-Graduação, da 

Faculdade de Economia, sito no rés-do-chão do edifício 5, Campus Universitário da UEM (Av. Julius 

Nyerere, no 3453, em Maputo) ou servir-se dos seguintes contactos:  

 

 

Telefone Celular: (258) 820066730 ou 879892201 

Att. dr. Inácio Maposse (Chefe de Secção do Registo Académico de Pós-graduação) 

E-mail: fecomestrado@gmail.com 

 

  

Maputo, 02 de Março de 2021 
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