FACULDADE DE ENGENHARIA
EDITAL
BOLSAS DE ESTUDO PARA O PROGRAMA “TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E
ALIMENTOS SEGUROS” (FTFS) FINANCIADO PELO REINO DA SUÉCIA
Torna-se público que se encontram abertas as inscrições para candidaturas a Bolsas de estudos para
doutoramentos no programa Tecnologia de Alimentos e Alimentos Seguros financiado pelo Governo
Sueco

Objectivos do Programa
O programa pretende realizar capacitação ao nível de doutoramento na área de Tecnologia de Alimentos e
Alimentos Seguros com base em investigação nas seguintes vertentes (1) Gestão de Pós-colheita, (2)
Caracterização de Alimentos (3) Qualidade e Segurança de Alimentos (4) Tecnologia de Alimentos e (5)
Insegurança Alimentar, Saúde e Sociedade.
Além da formação dos participantes é objectivo do programa contribuir com novos resultados para o
conhecimento científico com base na realidade do país.

Estrutura e locais de estudo/investigação e duração
O programa terá a duração de 5 anos (2018-2022) e terá duas componentes; investigação e formação a
decorrer na Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique) e numa das seguintes universidades:
Stellenbosch (África do Sul), Lund University, Chalmers University of Technology, Swedish University
of Agriculture (SLU) e University of Gävle (Reino da Suécia). O programa consiste em cinco projectos
para acomodar oito (8) vagas distribuídas conforme indicado na tabela a seguir
# Projecto

Vagas

1 Gestão de Pós-colheita

1

2 Caracterização de Alimentos

2

3 Qualidade e Segurança de Alimentos

2

4 Tecnologia de Alimentos

Locais de estudo

Duração

1

Suécia/Moç

5 anos

1 África do
Sul/Moç

1

Suécia/Moç

5 anos

1 África do
Sul/Moç

1

Suécia/Moç

5 anos

2

2

Suécia/Moç

5 anos

5 Insegurança Alimentar, Saúde e Sociedade 1

1

Suécia/Moç

5 anos

TOTAIS

8

2

6

Requisitos de admissão
Podem candidatar-se a estas bolsas profissionais de diferentes áreas de formação, moçambicanos, com
idade inferior a 40 anos que possuam o grau de Mestrado ou equivalente nas seguintes áreas: Química,
Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Alimentos Seguros,
Agronomia e áreas afins.
O envolvimento de investigadores/supervisores provenientes de países não falantes de português no
processo de formação/investigação requererá ao candidado conhecimentos da língua inglesa e
disponibilidade de permanecer fora do país por longos períodos de tempo.

Instrução do processo de candidatura
Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto à Secretaria de Pós-Graduação da
Faculdade de Engenharia até 20 de Outubro de 2017. As candidaturas poderão ser enviadas por correio,
para o seguinte endereço:
BOLSAS DE ESTUDO PARA O DOUTORAMENTO NO PROGRAMA FTFS
Secretaria de Pós-Graduação
Faculdade de Engenharia – Universidade Eduardo Mondlane
Av. de Moçambique km 1,5 –– CP 257, Maputo
Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos:
●

Formulário de inscrição devidamente preenchido (a ser obtido junto da Secretaria de Pós-graduação
da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane ou baixar do site:
www.engenharia.uem.mz );










Requerimento de candidatura com assinatura reconhecida dirigido ao Director da Faculdade de
Engenharia da UEM
Cópia autenticada do Bilhete de Identidade ou passaporte;
Duas (2) fotografias tipo passe:
Cópia autenticada do Diploma e certidão de equivalência (se aplicável) que atesta a conclusão do
Mestrado ou nível equivalente;
Cópia autenticada do Certificado oficialmente traduzido (se aplicável) do curso de Mestrado;
Curriculum Vitae;
Duas (2) Cartas de Recomendação;
Carta comprovativa da filiação do candidato à uma Instituição Pública de Ensino Superior.
Breve resumo de uma proposta de tema para a dissertação (máximo 300 palavras) dentro de uma
das áreas acima indicadas

Selecção dos candidatos
A selecção dos candidatos será feita pela comissão de Pós-Graduação, em conformidade com o
Regulamento para os cursos de pós-graduação da UEM, e basear-se-á nos seguintes critérios:
a) Classificação final do curso de Mestrado ou equivalente;
b) Certificado de cadeiras feitas do curso de Mestrado ou equivalente concluído;
c) Curriculum vitae;
d) Motivação do candidato e outra informação relevante;
e) Resultado da entrevista

Informações e contactos
Quaisquer informações sobre o Mestrado podem ser obtidos na Secretaria de Pós-Graduação
Faculdade de Engenharia
Universidade Eduardo Mondlane
Av. De Moçambique km, 1,5 – CP 257, Maputo
e-mail:

gloria.felisberto@uem.mz ou

achiziane@hotmail.com

Telefones: +258 824324936 ou +258 848244631

