
 

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE 

EDITAL DO MESTRADO EM NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

ANO LECTIVO 2018 
 
 

Estão abertas candidaturas para o curso de Mestrado em 

Nutrição e Segurança Alimentar, Ramo da Tecnologia 

Alimentar, referente ao ano lectivo de 2018. 

 

O objectivo geral do mestrado: 

O objectivo geral do mestrado é formar profissionais 

altamente qualificados que intervenham, de forma directa 

ou indirecta, nos diferentes níveis da cadeia alimentar, e 

com habilidades para actuarem de forma  qualificada, 

crítica e inovadora de modo a colocar os conhecimentos 

adquiridos ao serviço da sociedade, com repercussões 

esperadas na melhoria  dos indicadores de nutrição da 

população e socioeconómicos do país. 

Local de realização do curso: 

As aulas decorrerão no Campus Marrere em Nampula, das 

14:00 às 18:00 horas, de 2ª  aos sábados das 8:00 às 

12:00h,  com início no dia 12 de Fevereiro de 2018. 

 

Duração: 24 meses. A abertura do curso está condicionada 

ao preenchimento das vagas. 

 

Candidatos elegíveis: 

➢ Licenciados em Nutrição, Farmácia, Engenharia 

Agronómica, Engenharia Alimentar, Engenharia 

Química, Ciências Biológicas ou outras áreas 

afins. 

➢ Ter pelo menos 2 anos de experiência profissional 

ou licenciatura com média final de 12 ou superior.  

➢ Ter competência comprovada (ou a comprovar) de 

domínio das línguas portuguesa e inglesa. 

 

Vagas: O número de vagas disponível é de 25. 

 
Candidatura 

No acto da candidatura, os candidatos deverão apresentar 

os seguintes documentos: 

➢ Carta endereçada à Direcção da Faculdade de 

Ciências de Saúde, indicando a motivação em 

frequentar o mesmo;  

➢  Curriculum Vitae; 

➢ Cópia autenticada do certificado de licenciatura; 

➢ Pelo menos uma carta de recomendação; 

➢ Carta de autorização do serviço, se aplicavél; 

➢ Duas fotografias de tipo passe. 

 

Submissão de candidaturas 

Início: 18 de Dezembro de 2017 

Fim: 29 de Dezembro de 2017. 

Data de divulgação de resultados  

19 de Janeiro de 2018  

Propinas 

O Curso está sujeito às seguintes propinas: 

- Taxa de inscrição: 1.000,00 MT 

- Taxa de matrícula: 9.000,00 MT, paga no acto de 

matrícula (anual); 

- Propina de frequência: 10.000,00 MT/mês, paga na 

íntegra ou em prestações, durante 22 meses (caso 

termine o curso no período previsto). 

  

Pagamento das Propinas 

- Deve ser mediante o depósito bancário 

Banco: (BCI) 

Conta Bancária: 77 27 93 19 10001 
NIB: 000800007727931910180 

 
Informações adicionais: 

 

Secretariado da Pós-graduação e Registo Académico da 

Faculdade de Ciências de Saúde 

 

Email: fcs-posgraduacao@unilurio.ac.mz 

 

Celulares: 84 5209947 

84 8096312 

 
 

O Director da Faculdade 

 

 

 

 

____________________  
Celso Belo, MD, MSc 
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