
EDITAL

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA MÉDICA E SAÚDE PÚBLICA

Estão abertas no ISEDEL candidaturas e inscrições para o curso de Mestrado em Antropologia

Médica e Saúde Pública – Ano Lectivo 2023.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O Mestrado combina formação académica e profissionalizante focalizada em Metodologia e Prática

de Investigação Científica, Filosofia das Ciências e Teoria da Antropologia Médica, Saúde Pública e

Desenvolvimento Local. O curso tem a duração de dois anos lectivos, um dedicado a aulas

presenciais e outro à investigação, supervisão e práticas profissionalizantes, que totalizam 120

Créditos Académicos, equivalentes a 3000 horas.

VAGAS

O número de vagas disponíveis é de 15, para candidatos externos, e de 10, para docentes

assistentes e assistentes estagiários do ISEDEL.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

● Produção e submissão de uma proposta de projecto de investigação.

● Ser aprovado em entrevista vocacional.

● Certificado de habilitações de Licenciatura ou grau equivalente em Antropologia, Sociologia,

Saúde Pública, Medicina, Serviço Social, Nutrição ou outras áreas afins.

● Classificação mínima de doze (12) valores obtida na Licenciatura ou grau equivalente.

● Competência comunicativa (leitura e escrita) em língua portuguesa.



PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Apresentar:

● Certificado de conclusão e de cadeiras feitas de Licenciatura ou grau equivalente.

● Curriculum Vitae.

● Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE.

● Carta endereçada ao Director Geral do ISEDEL a solicitar a admissão.

● Declaração de disponibilidade financeira do candidato ou do financiador para o pagamento das

propinas.

● Duas cartas de recomendação (uma académica e outra profissional ou duas académicas).

● Projecto de investigação (máximo de 10 páginas) com o tema ligado ao curso a que se

candidata.

● Talão de depósito no valor de 4000,00Mt (não reembolsáveis) a efectuar na Conta

982702810001. ISEDEL. MozaBanco.

Dar entrada dos processos de candidatura, devidamente instruídos, no Registo Académico do

ISEDEL, de 01 de Dezembro de 2022 à 10 de Fevereiro de 2023.

MATRÍCULAS

O período de matrículas decorrerá entre os dias 01 de Dezembro de 2022 e 10 de Fevereiro de 2023

no Registo Académico do ISEDEL. No acto da matrícula os candidatos devem apresentar:

● Talão de depósito do valor de 4.000,00Mt referente à matrícula.

● Talão de depósito do valor de 8.000,00Mt, para estudantes externos, e 6.000,00Mt, para

funcionários do ISEDEL, alusivos à primeira propina mensal, pagos na conta 982702810001.

ISEDEL. MozaBanco.

PROPINAS

As propinas de frequência, no valor de 8.000,00Mt, para estudantes externos, e 6.000,00Mt, para

funcionários do ISEDEL, são pagas mensalmente, de Fevereiro à Dezembro, num total de 22 prestações.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contactar o Registo Académico do ISEDEL no seguinte endereço:

Instituto Superior de Estudos de Desenvolvimento Local (ISEDEL)

EN 1, Km 65 - Posto Administrativo da Maluana, Distrito da Manhiça, Manhiça - Província de Maputo

Contactos: +258 845111045 / 875111042 / 21902274 / E-mail: mestrados@isedel.edu.mz

mailto:mestrados@isedel.edu.mz

