
 

 
EDITAL MESTRADO EM MEDICINA TROPICAL E SAÚDE INTERNACIONAL  

ANO LECTIVO 2016-2018  
(Extensão do prazo de submissão de candidaturas) 

 
 

Estão abertas candidaturas para o curso de Mestrado em 
Medicina Tropical e Saúde Internacional, referente ao 
ano lectivo de 2016/2018.  
 
O objectivo geral do mestrado:  
O objectivo do mestrado é formar recursos humanos para 
actuação em ensino e pesquisa da área da saúde em geral, 
com enfase em tecnologias de diagnóstico, interacção 
patógeno-hospedeiro e clínica das doenças infecciosas 
com aplicação em epidemiologia e controle. 
Adicionalmente o mestrado capacitará profissionais para 
analisar e discutir as relações entre a dinâmica do sistema 
mundial e seu impacto sobre a saúde das populações, em 
nível nacional e internacional, e para actuar nos âmbitos 
da saúde global e da diplomacia da saúde.  

 
Local de realização do curso:  
As aulas decorrerão no Campus Marrere em Nampula, 
das 14:00 às 18:00 horas, de 2ª a 6ª feira, a partir do dia 
01 de Novembro de 2016, em regime semi-presencial.   
 
Duração: 24 meses.  
 
Candidatos elegíveis:  
 Licenciados em ciências da vida e da saúde, 

biomedicina, e áreas afins, com interesse em 
ingressar na carreira académica e de pesquisa em 
doenças infecciosas e parasitárias.  

 Ter pelo menos 2 anos de experiência 
profissionalou 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 30.  
 
Candidatura  
No acto da candidatura, os candidatos deverão apresentar 
os seguintes documentos:  
 Carta endereçada à Comissão Científica do 

Mestrado, indicando a motivação em frequentar o 
mesmo,   

 Curriculum Vitae   
 Cópia autenticada do certificado de licenciatura;  

 

 Duas cartas de recomendação;  
 Carta de autorização do serviço;  
 Duas fotografias de tipo passe.  

 
Período de submissão de candidaturas:  
Até dia 07 de Outubro 2016. 
Local: Centro dos Cursos de Extensão e Pós-graduação  
            Campus Universitário de Marrere-Nampula 

Horário: das 9:00 as 14:00 horas 

Data de divulgação de resultados de apuramento:  
14 de Outubro de 2016    

Taxas e Propinas  

O curso está sujeito às seguintes taxas e propinas: 

- Taxa de inscrição: 1.500,00 MT  
- Propina de matrícula: 9.000,00 MT, paga no acto de 

matrícula;  
- Propina de frequência: 8.500,00 MT/mês, paga na 

íntegra ou em prestações, durante 22 meses e até à 
defesa do grau de Mestre.  

 
Formas de culminação 
O candidato poderá optar por uma das seguintes 
modalidade de trabalho de pesquisa para a culminação 
dos seus estudos: Mestrado Profissionalizante - Relatório 
de estágio com monografia baseada na análise de dados 
secundários (dados pré-existentes); Mestrado 
Académico - Pesquisa primária com apresentação duma 
dissertação; Mestrado Académico por Investigação - 
para além da dissertação, a apresentação de uma 
comunicação oral em pelo menos um evento científico e 
ou aprovação de pelo menos um manuscrito por uma 
revista ”peer review”. 
 
Conta Bancária: 077279319101 – BCI   
 
Informações adicionais:   
Secretariado e Registo Acadêmico da Pós-graduação  
Email: ccepos-graduacao@unilurio.ac.mz 
Celulares: 84 80 96 312/84 40 02 001  
 

A coordenação  
 

/ 


