UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
FACULDADE DE ENGENHARIA
EDITAL
MESTRADO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS (MHRHM)
4a EDIÇÃO
A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane-FEUEM, torna público que
vai iniciar a partir da primeira quinzena de Agosto de 2019, a quarta edição do curso de
MESTRADO EM HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. O Mestrado é uma pósgraduação, que corresponde a uma especialização a partir duma base de Licenciatura em
Engenharia Civil, Engenharia Química e Engenharia Agronómica ou outras áreas afins, como
a Geologia e o Planeamento Físico.
São assim convidados todos os interessados a submeter as suas candidaturas até ao dia 30 de
Julho de 2019 na secretaria dos Mestrados sita nas instalações da Faculdade de Engenharia,
Estrada Nacional Nr 1, Km 1,5 ou por via electrónica para o endereço
gloria.felisberto@uem.mz com a indicação “candidatura MHRH-4a edição”
Estrutura e duração do curso
O curso tem a duração de 2 anos (4 semestres) com os dois últimos semestres dedicados
exclusivamente ao trabalho de dissertação. O curso oferece duas orientações, uma
direcionada para o Abastecimento de Água e Saneamento Urbano (Ramo A) e outra para a
Gestão da Água e Obras Hidráulicas (Ramo B). A parte curricular do curso compreende 11
disciplinas oferecidas em regime modular e presencial. Cada módulo ocupa 4 semanas de
aulas e uma semana de preparação e realização de exames.
Vagas e Propinas
Para a presente edição do Mestrado estão disponíveis 25 (vinte e cinco) vagas. A taxa de
matrícula anual é de 1100.00MZM, a taxa de ingresso anual é de 17500.00 MZM, o custo por
módulo é de 15000.00 MZM e a taxa de inscrição para a dissertação de Mestrado de
25000.00 MZM. São admitidos para a dissertação todos mestrandos com média da parte
curricular igual ou superior a 14 valores.
Bolsas de Estudo
Para a presente edição do Mestrado estão disponíveis 10 (dez) bolsas de estudo financiadas
pelo programa ZAMADZI com apoio do Governo Holandês e que cobre os valores de
inscrição e propinas. Só são eligíveis à bolsa de estudos candidatos recém-graduados com
média de graduação mínima de 13 valores. Será dada preferência à candidatos do sexo
feminino.
Documentos de Candidatura










Ficha de candidatura devidamente preenchida1
Duas cópias autenticadas dos certificados de licenciatura ou equivalente
Cópias autenticadas dos certificados das disciplinas feitas e respectivas cargas
horárias
Duas cartas de recomendação
Curriculum Vitae em Português ou inglês
Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte
Certificado de proficiência da língua inglesa (recomendado mas não obrigatório)
Carta de motivação

Cursos de preparação
Está prevista a oferta de dois cursos de preparação sobre noções básicas de Hidráulica e
Hidrologia e também de programação em Excell. Os cursos terão lugar na Faculdade de
Engenharia da UEM de 03 a 21 Junho para o curso de Hidráulica e, de 24 de Junho a 05 de
Julho, o curso de programação em Excell.
A inscrição aos cursos de preparação é livre devendo as candidaturas serem submetidas por
via electrónica no endereço acima. Estão disponíveis 20 vagas para estes cursos.
Instrução dos processos de candidatura
Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto a secretaria do curso de
Mestrado da Faculdade de Engenharia da UEM até ao dia 30/06/2019. A Faculdade de
Engenharia notificará os resultados de admissão a partir de 20/07/2019. O período de
matrículas será na primeira semana de Agosto de 2019.
Selecção de candidatos para o curso
A selecção dos candidatos será feita por uma comissão de pós-graduação em conformidade
com regulamento para os cursos de Mestrados da UEM, apoiando-se em componentes de
relevo tais como: i) a classificação final do curso de licenciatura ou equivalente; ii) o
Curriculum Vitae; iii) a motivação para ingressar no curso; (iv) a experiência profissional do
candidato (candidatos com mais de 2 anos de formação).
Selecção de candidatos para a Bolsa
A selecção dos candidatos para a bolsa será feita por uma comissão de pós-graduação em
conformidade com regulamento de atribuição de bolsas da UEM, apoiando-se em
componentes de relevo tais como: i) a classificação final do curso de licenciatura ou
equivalente; ii) o Curriculum Vitae; iii) participação e rendimento nos cursos de preparação,
iv) idade e género.
Local e horário de funcionamento do Mestrado
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As fichas de candidatura poderão ser obtidas na Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia Civil,
Estrada Nacional #, Km 1,5, Maputo ou baixadas a partir do portal da Faculdade de engenharias
www.engenharias.uem.mz

O Mestrado será leccionado na Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane
no período pós-laboral (15.00h- 20.00h) de 2a a 6a feira.
Contacto para apresentação de candidaturas:
Unversidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Engenharias
Departamento de Engenharia Civil
Estrada Nacional no 1, km 1,5, CP 257
Tel: 21478111; Fax: 21475311; PABX 21478100
Maputo

Esclarecimentos adicionais.
Esclarecimentos adicionais poderão ser consultados no portal da Faculdade de Engenharias
(www.engenharias.uem.mz) ou por correio electrónico através dos seguintes endereços:
gloria.felisberto@uem.mz ;matsinhe@zebra.uem.mz.

