
 
FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

CURSO DE DOUTORADO 

 

EDITAL 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM GESTÃO E POLÍTICAS 

AGROALIMENTARES 

 

ANO ACADÉMICO 2018 

 

Estão abertas candidaturas para o programa de Doutoramento em Gestão e Políticas 

Agroalimentares na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade 

Eduardo Mondlane em parceria com a Universidade de Lisboa, Universidade José 

Eduardo dos Santos (UJES, Huambo, Angola), Universidade de Cabo Verde (UNICV, 

Praia, Cabo Verde), Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia 

(ISA/ULisboa, Lisboa, Portugal), Plataforma SKAN (Sharing Knowledge Agrifood 

Networks) / Inovisa e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Objectivos do programa de doutoramento 

O programa visa formar profissionais habilitados para conduzir investigação relevante 

na gestão e políticas do subsector agroalimentar e no desenvolvimento de actividades 

relacionadas com o desenvolvimento e liderança de políticas e projectos empresariais e 

de desenvolvimento rural relevantes, que aglutinem a competência e a experiência do 

ambiente empresarial local, incluindo os diferentes níveis de cadeia de valor e de 

abastecimento. 

 

Grupo alvo 

Podem-se candidatar os profissionais com Mestrado Académico ou formação 

equivalente, preferencialmente nas áreas agrícola, florestal, alimentar ou ambiental, 

tendo concluído o grau com média final igual ou superior a 14 valores. Poderão 

igualmente ingressar os candidatos com Mestrado profissionalizante ou nível 

equivalente, os quais serão seleccionados com base na experiência de investigação e 

profissional aferidas através de análise de documentos de candidatura. Em todos os 

casos, serão preferencialmente seleccionados candidatos com experiência profissional 

e/ou académica / investigação de pelo menos 3 anos, anterior ou posterior à obtenção 

do grau de mestre. O domínio das línguas Portuguesa e Inglesa é necessário à frequência 

do programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organização do programa 

Para o ano académico 2018, o programa abre 15 vagas. O doutoramento é no modelo 

de ensino híbrido, presencial, com uma componente lectiva e outra de pesquisa e tem a 

duração regular máxima de 4 anos, exigindo dedicação a TEMPO INTEIRO. 

 

Actividades académico-científicas tais como frequência de disciplinas, apresentação 

anual em jornadas científicas e em outras conferências, participação em cursos de curta 

duração, estágios, entre outras, serão incluídas no programa e contarão para a 

acumulação de créditos académicos. Cada estudante que ingressar neste programa terá 

um plano de trabalho específico que deverá seguir durante o seu período de formação. 

 

Propinas 

A taxa de matrícula é de 15.000,00 MZN, o valor da propina mensal é de 20.000,00 

MZN  e a taxa de inscrição para a tese de doutoramento é de 75.000,00 MZN. 

 

 

Procedimentos de candidatura 

 Formulário de candidatura devidamente preenchido; 

 Requerimento de candidatura dirigido ao Director da Unidade Académica; 

 Certificado de habilitações literárias; 

 Certificado de disciplinas feitas e respectivos créditos e classificação; 

 Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com emprego); 

 Curriculum Vitae; 

 Fotocópia do BI ou Passaporte; 

 Carta de motivação do candidato; 

 Duas cartas de recomendação; 

 Uma pré-proposta científica. 

 

Instrução dos processos de candidatura 

Os processos de candidatura devidamente instruídos deverão dar entrada até o dia 29 

de Junho de 2018 e os resultados das candidaturas serão divulgados até o dia 13 de 

Julho de 2018, prevendo-se o início do programa a 27 de Agosto de 2018. 

 

Submissão na secretaria da pós-graduação da faculdade de Agronomia e Engenharia 

Florestal. Poderá obter mais informação junto a secretaria da Pós-Graduação ou através 

dos e-mails:  

posgraduacao.faef@uem.mz 

joao.mutondos@gmail.com 

jmutondo@uem.mz 
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