
PLANO DE ESTUDOS DO CURSO DE DOUTORAMENTO EM PAZ, DEMOCRACIA, 

MOVIMENTOS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO   

 

1. Âmbito, Natureza ou Filosofia do Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano  

O Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano 

representa uma novidade absoluta no panorama académico moçambicano. Trata-se de um 

Doutoramento transdisciplinar, cujos eixos fundamentais são constituídos pelas áreas das 

Ciências Políticas e Sociais, Ciências pela Paz, Estudos de Desenvolvimento, com forte 

acentuação não tanto para os processos económicos, quanto para os componentes mais 

“qualitativos”, sustentáveis do desenvolvimento humano e social. Em termos mais 

temáticos, os quatro eixos do Doutoramento representam questões de fundo da inteira 

humanidade, particularmente actuais em Moçambique. 

2. Objectivos do Curso  

Geral: Compreender as bases fundamentais e as dinâmicas reais dos quatros eixos do curso 

Específicos  

a) Formar Doutores em um dos quatro eixos fundamentais do Curso; 

b) Formar Doutores que assumam a liderança intelectual, académica e científica da cultura 

de Paz e Democracia em Moçambique;  

c) Formar Doutores capazes de ler, interpretar, analisar as dinâmicas dos movimentos 

sociais no contexto global, continental e nacional; 

d) Formar Doutores que saibam ler e implementar as políticas de desenvolvimento humano, 

sobretudo em Moçambique; 

e) Incrementar a produção científica sobre os quatro eixos do Curso. 

3. Saídas Profissionais  

O graduado do curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano  pode atuar em diferentes ramos de atividades e/ ou áreas como:  



 Investigação e Ensino em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento 

Humano;   

 Análise de fenómenos complexos (jurídica, económica e social);  

 Programação em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano;  

 Consultoria e Auditoria na Área de Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano.    

 

4. Plano de Estudos do Curso  

O Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento 

Humano da UDM está organizado em 09 unidades didácticas independentes (módulos lectivos), 

Exame de Qualificação do Projecto, culminando com Tese de Doutoramento. O Curso tem 

duração de quatro (4) anos ou oito semestres, sendo dois anos reservados a frequência dos 

módulos lectivos e dois anos para qualificação do projecto e investigação. Nos primeiros quarto 

semestres o doutorando vai frequentar os nove módulos obrigatórios que constituem as linhas de 

pesquisa do Doutoramento, no quinto semestre vai fazer o Exame de Qualificação do Projecto e, 

nos restantes vai produzir a Tese de Doutoramento. A seguir os 09 módulos do Curso de 

Doutoramento: 

 

Módulos 

Seminário: O que é o Doutorado 

Epistemologia das Ciências Sociais 

Seminário Pesquisa Qualitativa 

Seminário sobre questões metodológicas  

Seminário Pesquisa Quantitativa 

Paz e Democracia 

Desenvolvimento Económico e Meio Rural  

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano 



Seminário Discente 

Conferência  

Seminários de Tese: Projectos 

Qualificaçao: Exame do Projecto de tese 

Artigo Científico  

Conferência  

Tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE ESTUDOS DO CURSO DE DOUTORAMENTO EM RISCOS COMPLEXOS  

1. Âmbito, Natureza ou Filosofia do Curso de Doutoramento em Riscos Complexos 

Globalmente se tem abordado sobre a necessidade de gerir o risco. A vida do homem na modernidade ou 

na pós-modernidade é condicionada de situações que escapam ao seu controle e domínio. Hoje, vive-se 

globalmente envoltos na possibilidade de materialização de uma série de perigos ligados às 

consequências da modernidade, dos quais pouco conhecimento há sobre como evitar ou até eliminar a 

probabilidade de sua materialização. A abiordagem sobre o risco surge na década 1980, a quando da 

consolidação do movimento teórico que apontou para as profundas transformações na sociedade global. 

Ulrich Beck em "a sociedade de risco1" intitula esta fase como sendo de modernização da sociedade 

industrial, na qual os riscos sociais, económicos, politicos e industriais escapam ao controle humano, dado 

o alcance das transformações produzidas, que passam pelo avanço económico, das tecnologias 

industriais e pela profunda crise ambiental, perigando a convivência harmónica entre as sociedades e 

natureza. 

2. Objectivos do Curso de Doutoramento em Riscos Complexos  

Geral: O objectivo geral do Curso de Doutoramento em Riscos Complexos é dotar os candidatos de 
instrumentos fundamentais de análise e compreensão dos riscos na sua complexidade.  

Específicos  

a) Identificar as figuras-chave do sector de prevenção e mitigação dos riscos; 

b)  Avaliar os riscos inerentes às políticas, as estratégias, aos programas e as prioridades; 

c) Fazer pesquisa e produzir informações científicas úteis para o desenho de políticas públicas de gestão 

de riscos; 

d) Oferecer análises da complexidade das dinâmicas holísticas dos riscos.  

 

3. Saídas Profissionais  

O graduado do curso de Doutoramento em Riscos Complexos pode atuar em diferentes ramos de 

atividades e/ ou áreas como:  

4. Investigação e Ensino em Engenharia e Gestão de Riscos Complexos;   

5. Análise de Riscos Complexos (de ordem tecnológica, jurídica, económica e social);  

                                                           
1 Beck, Ulrich (2007). Weltrisikogesellschaft: auf dr Suche nach der verlorenen Sicherheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN 
9783518414255. OCLC 91768952.  



6. Programação em Matéria de Riscos Complexos;  

7. Concepção e Gestão de Base de Dados sobre Riscos Complexos;   

8. Consultoria e Auditoria na Área de Riscos Complexos.    

 

4. Plano de Estudos do Curso de Doutoramento em Riscos Complexos 

O Curso de Doutoramento em Riscos Comlexos da UDM está organizado em 17 unidades didácticas 

independentes (módulos lectivos), Exame de Qualificação do Projecto, culminando com Tese de 

Doutoramento. O Curso tem duração de três (3) anos ou seis semestres, sendo dois anos reservados a 

frequência dos módulos lectivos e um ano para investigação. Nos primeiros três semestres o doutorando 

vai frequentar nove módulos obrigatórios que constituem as linhas de pesquisa do Doutoramento, no 

quarto semestre vai fazer o Exame de Qualificação do Projecto e, no último ano vai produzir a Tese de 

Doutoramento. o Curso de Doutoramento em Riscos Complexos, ministrado na Universidade Técnica de 

Moçambique têm um total de 180 créditos e uma carga horária de 5400 horas, conforme pode-se ver no 

Plano de Estudo abaixo apresentado. Portanto, dos 180 créditos, 70 correspondem a componente lectiva, 

30 correspondem ao Exame de Qualificação e 80 correspondem a elaboração e defesa da Tese de 

Doutoramento, como reza o artigo 18 do Decreto - Lei nº 30/2010 de 31 de Agosto – Regulamento do 

Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superipor (Colectânea de Legislação do Ensino Superior). O 

curso tem duração de três anos e/ou seis semestres académicos. Ademais, importa salientar que a 

duração do curso foi definida em conformidade com a legislação em vigor em Moçambique e com o 

Quadro Curricular da UDM.  

Módulos 

Rsicos de Guerra e Conflitos 

Riscos Energéticos  

Riscos Sociais e Sistémicos 

Riscos Urbanos e Direito à Cidade  

Riscos Políticos 

Riscos Financeiros  

Riscos Ligados ao Ensino Superior 

Riscos Epidêmicos ou ligados à Saúde Pública 



Riscos Ligados a Segurança Alimentar 

Riscos Sócio - Ambientais 

Riscos Económicos 

Riscos Legais 

Riscos Agrícolas  

Ricos Industriais 

Cosmopolitismo e Sociedade de Riscos 

Riscos Globais e Teoria Social  

Seminários Metodológicos  

Exame de Qualificação do Projecto 

Tese de Doutoramento  

 

 


