Campus de Lhanguene, Av. de Moçambique, km 1, Maputo, C.P.: 4040; Tel: (+258) 21401078/9/82; Fax: +258 21401082, fcnm@up.ac.mz

E D I T A L

Doutoramento Em Energia e Meio Ambiente
A Iniciar em Abril de 2020
A FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA (FCNM) da Universidade
Pedagógica, em cooperação com instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras, tem
vindo a realizar, desde 2008, cursos de Pós-Graduação a nível de Mestrado e Doutoramento,
particularmente destinados aos docentes.
Com base na sua longa experiência e com o suporte científico e tecnológico de instituições
internacionais, entre outros de Portugal, Alemanha, Espanha, Holanda, Brasil, Austrália, África do
Sul, a FCNM lança para o ano de 2020 Programa de Doutoramento em Energia e Meio
Ambiente.
O Doutoramento em Energia e Meio Ambiente visa criar no doutorando uma visão holística das
implicações ambientais, socio-económicas e culturais da exploração dos recursos naturais, em
geral, e energéticos, em particular. Este Doutoramento é baseado em três Linhas de Pesquisa que
consubstanciam os respectivos perfis de saída, nomeadamente:
o LA – Meio Ambiente e Desenvolvimento;
o LB – Tecnologias Sustentáveis de Geração de Energia e
o LC – Análise de Amostras Ambientais.
Organização do Programa de Doutoramento



O curso de Doutoramento (módulos, actividades práticas e estágios, pesquisa científica)
está organizado em torno de linhas de pesquisa de escolha livre;
O curso é modular, com possibilidade de o doutorando optar por uma das linhas de pesquisa
de acordo com seu interesse profissional.

Elegibilidade



São elegíveis todos mestrados nas áreas das ciências naturais e outras afins, devendo ter
tido bom aproveitamento.
Ao candidato é exigida a apresentação de um projecto de pesquisa que pretende realizar
durante o curso.

Inscrição
Na secretaria da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, Campus de Lhanguene, Maputo.

Os documentos exigidos no acto da inscrição são:
1- Ficha de inscrição (a obter no local)
2-Fotocópia autenticada do certificado de habilitações
3-Fotocópia autenticada do BI
4-CV académico
5- Duas (2) fotografias tipo passem
6- Projecto preliminar de pesquisa
7- 2000,00 MT (Não reembolsáveis independentemente do apuramento) a serem depositados na
conta BIM 248521082 – UP-FCNM-PÓS GRADUAÇÃO
Datas importantes





Inscrição: de 22 de Outubro a 14 de Fevereiro
Apuramento: de 10 a 26 de Fevereiro
Matrículas: de 19 a 30 de Março
Início do Doutoramento: 04 de Maio 2020

Contactos
Para mais informações contacte:



Secretaria da Pós-graduação da FCNM
Tel. + 258 (842022786) / + 258 (21 400 269)

