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PREÂMBULO . : :

,I

A Universidade Lúrio (Unilúrio) é a terceira l-Iniversidade Pública da República de Moçambique,

cujos estatutos foram aprovados, em Outubro de 2006, pelo Conselho de Ministros. A Unilúrio é

uma Üniversidade de âmbito nacional com'sede em Nampula, onde funcionam a Faculdade de

úquitectura e Planeamento Físico, Unil,úrio Business School e Faculdade de
,l

Ciências Sociais e Humanas na Ilha de Moçambique e possui outras três Faculdades,

designadamente, a de Engenharia e a de Ciências Naturais em Pemba e de Ciências Agtárias em

Sanga
l

O anô leqtivo de 2021 iniciará a !.4 de Jun&, sendo antêcedido,pela realização de matrículas e

inscrições dos candidatos admitidos.

l

I. MATRÍCULA DOS NOVOS INGRESSOS .

1.1 Informa-se aos candidatos admitidos aos cursos leccionado$ nas Faculdades mencionadas acima,

que o período de matrículas para o ano lectivo dç 2021, deconerá.entre os dias'27 dç:lbr:il-ir lzi

de Maio.

1.2 Os candidatos admitidos aos cursoi referidos na tabela abaixo deverão efectuar o depósito

referente ao pagamento da Taxa de Matrícula e de Inscrição, nas contas indicadas a seguir (com

excepção da Unilúrio Business School):

a) Matrícula - Depositar a quantia de 1.300,00 Meticais (Mil e Trezentos Meticais).

Corita No 140831197 Registo Acaclémico MZM- Millenium B$üL

b) Taxa de inscrição (Semestral) - Valor e coÍrta para depositar estão indicados na tabela l.

c) Após os respectivos depósitos,'os candidatos'deverão'fazer o pré-registo dos seus dados

através do site': seul.unilurio.ac.mzna janela Novos Ingressos

d) Durante o acto do pre-registo, os candidatos deveú assegurar:se,de anexar as fotosem

. formato digital (as fotos devem ser tiradas em estabelecimento profissiorral) '

.e) Para:a validação da matrícula e da inscrição os candidatos deverão dirigir se ao serviço

académico das respectivas faculdades conforme a tabela abaixo: r

rW



Tabela 1. Conta Bancária e Valor da Inscrição

Local Cursos Laborais Conta Bancária da Faculdade
Valor da inscrição

Semestral

Faculdade de
Arquitectura e

Planeamento Físico
(Namoula)
\lr

Arquitectura e Planeamento
Físico

Conta No 9535003110001-

ljnil-urio :Faculdade De
Arqu itectura E Planeamento

Físico
.

Bci -Banco Comercial e de
Investimento

t

3.600,00 Mt (Três
Mil E Seiscentos

Meticais)

Urbanismo e Ordenamento
do Território

Faculdade de Ciências
Agrárias
(Sanga)

Engeúaria em

Desenvolvimento Rural Conta No l

0101111000941

AbsaBark Moçambique

Engeúaria Florestal

Engenharia Zootécnica

Faculdade de Ciências
Naturais
(Pemba)

Ciências Biológicas

Conta N" 3034349081008

Unilúrio Faculdade de Ciênçias
Naturais.

Standard Bank

Faculdade de Ciências
de Sàúde

(Nampula)

Medicina ContaN" 1939456910001

Receitas lntemas

BCI -Banco Comercial e De
lnvestimento

Medicina Dentária

Farmácia

Nutrição

Optometria

Enfermagem

Faculdade de Engenharia
(Pemba)

Enseúaria Informática Conta N"1594224210001

Fecn.Receitas De Serviços

Bci -Banco Comercial E De
Inveslimento

Engenharia Civil

Engeúaria Mecânica

Engenharia Geológica

Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas

(Ilha de Moçambique)

Desenvolvimento Local e

Relações lnternácionais
Conta N." 371022091

FCSH- Ilha De Moçambique
Millenium Bim

Turismo e Hotelaria

UniLúrio Business School
(Nampula) Mais informações consulte o registo académico da faculdade. Tel: 84 129 0766

1.3 No acto da validação da matrícula os candidatos deverão apresentar:

a) Cornprovativo de depósito para matrícula,e inscrição assinada legivelmente (o mesmo

deve ser feito com o descritivo do curso e o nome do candidaÍo);

b) 2 Fotocópias autenticadas do Bilhete de Identidade (para nacionais) ou DIRE (para

estrangeiros);
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c) 3 Fotocópias autenticadas do Certificado de I-Iabilitações de conclttsão da l2o classe ou

equivalente,

d) 3 Fotografias tipo passe. recentes e iguais;

e) Núunero Unico de lclentificação Tributária tNlJlT)l

f) Declaraçào de Situaçào Militar Regularizarla.

1.4 Nos cllrsos Pós - Laboral o depósito para matrícula e propina mensal é feito na mesmâ cotlta:

I il#llffiTTrHles, ao invés da rotocópia autenticada do cerlinrcado de Hab,itações

de conclusão da l}u classe ou equivalente, não permitirá a efectivação da matrícula.

2.2 A apresentação de um Certificado de Habilitações que não confira acesso ao curso

pretendido, náo permitirá a efectivação da tnatrícula.

2,3 O candidato admitido que não realizar o pré-registo , dos sêus dados no período

correspondente à sua admissão e nos prazos indica{os neste Edital; perde o direito de ingresso,

segundo o Regulamento Pedagógico em vigor.

Em caso de dúvidas, por favor, contacÍar a Direcção dos Serviços Académicos pelos números

8258346241877062850, ou ainda pelo correio electrónico: dsa@unilurio.iac.mz

gr

/Assistente/

Tabela 2. Matrícula e Propina dos cursos Pós - Laborais

Local Cursos Pós - Laboral Conta Bancária da Faculdade
Valor de
Nlatricula

Valor da Propina
(Mensal)

Faculdade
de Ciências

de Saúde
(Nampula)

Ad6 in istração en-r Gestão
en-r SaÍrde

Conta No 247717340

NIB: 0001000 000
24771734057

Millenium Bim.

4.000,00 Mt
(Quatro Mil

Meticais)

4.500,00 Mr
(Quatro MilE
Quiúentos
Meticais)

Psicologia Clínica

Enfermagem


