
  

 

 

 

EDITAL 

 

CURSO DE MESTRADO EM LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA 

   

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Zambeze organiza a IIª Edição 

do Curso de Mestrado em Língua e Literatura Portuguesa a decorrer no ano lectivo de 2016. 

A duração do curso é de dois anos. O primeiro ano e o primeiro semestre do segundo ano 

destinam-se à leccionação da parte escolar constituída por 11 (Onze) módulos obrigatórios. O 

segundo semestre do segundo ano será dedicado à elaboração individual da dissertação com 

supervisão de um docente com grau de Doutor (PhD). As aulas decorrerão no período Pós-

Laboral, a partir das 18:00 horas. 

 

PLANO DE ESTUDO 

O plano de estudos do Mestrado é constituído pelos seguintes módulos obrigatórios: 

Número Módulo 

1 Metodologia de Investigação Científica 

2 Português Avançado  

3 Comunicação Intercultural 

4 Linguística do Discurso 

5 Literaturas Africanas de Língua Portuguesa  

6 Língua e Sociedade (Sociolinguística) 

7 Morfossintaxe Comparada do Português 

8 Estrutura das Línguas Bantu 

9 Linguística Textual 

10 Ensino da Literatura 

11 Diversidades Culturais 

 

 

 

 

Universidade Zambeze 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades 



ADMISSÃO 

 

São critérios cumulativos para a selecção: 

 Classificação final de 14 valores na Licenciatura em Ciências Sociais ou Ciências de 

Linguagem ou titulares de habilitação equivalente; 

 Classificação final inferior a 14 valores na Licenciatura ou grau equivalente, cujo 

currículo inclua elementos de mérito que justifiquem a admissão; 

 Disponibilidade financeira; 

 Curriculum Vitae; 

 

1. Processo de candidaturas 

Informa-se aos candidatos ao Curso de Mestrado em Língua e Literatura Portuguesa, que o prazo 

de entrega das candidaturas decorre do dia 15 de Julho de 2016 a 31 de Julho de 2016 no 

Registo Académico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da UniZambeze, sita no 

Campus Universitário em Matacuane – Beira. 

 

Os processos de candidatura deverão ser dirigidos ao: Director da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanidades da Universidade Zambeze. 

 

2. Do processo de candidatura deve constar: 

 Certidão/Diploma de conclusão de Licenciatura, cópia (s) autenticada (s); 

 Certidão de disciplinas/histórico escolar onde constem todas as disciplinas do (s) curso 

(s) com as respectivas classificações, cópia (s) autenticada (s);  

 Certidão ou declaração com média final de curso/coeficiente de rendimento ou 

acumulado (classificação média final), caso esta indicação não conste já do documento 

indicado no ponto anterior, cópia (s) autenticada (s);  

 Documento de identificação, cópia autenticada;  

 Curriculum vitae. 

 

Os certificados não emitidos pelas instituições competentes de Educação da República de 

Moçambique, deverão ser acompanhados do reconhecimento competente do Ministério. 



 

3. Admissão dos candidatos  

1. A selecção dos candidatos será feita por um júri a ser constituído pela Faculdade; 

2. No acto de candidatura deverá ser paga uma taxa de 1.000,00Mt (Mil Meticais). 

3. O número de vagas disponíveis é de 30 lugares; 

MATRICULAS 

1. Matrículas   

O período de matrículas dos candidatos admitidos decorrerá durante o mês de Agosto, em datas 

ainda por indicar. As matrículas serão efectuadas no Registo Académico da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanidades da UniZambeze, sita no Campus Universitário em Matacuane – 

Beira. 

 

2. Inscrição e propinas 

1. A taxa de inscrição é de 10.000,00Mt (Dez Mil Meticais), a ser paga uma única vez no 

acto de inscrição, na conta abaixo indicada, depois de efectuada a matrícula, devendo 

apresentar no acto de matrícula o talão de depósito da primeira taxa de inscrição;  

2. A propina de frequência semestral, no valor de 60.000,00Mt (Sessenta Mil Meticais), a 

ser paga no início de cada um dos quatro semestres, sendo que dois (2) semestres devem 

ser pagos em cada ano. 

3. A propina referente ao primeiro semestre, deve ser paga no acto da inscrição, na conta 

abaixo indicada. O valor da propina semestral deve ser depositado em talão separado ao 

valor da inscrição.  

4. As aulas terão início no mês de Setembro de 2016. 

 

Os valores de candidatura, inscrição e mensalidades serão depositados na conta do BARCLAYS 

BANK Nº 0720106000699, com titular FCSH. Outras informações ou esclarecimentos poderão 

ser obtidos junto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, sita no campus de 

Matacuane, Beira. Horário de atendimento: 10:00 – 15:00h. Telefone fixo: 23363054. Email: 

fcsh2015.uz@gmail.com  


