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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação da Universidade Técnica de Moçambique – UDM  

A Universidade Técnica de Moçambique – UDM é uma instituição de ensino superior 

privada com autonomia legal, administrativa, financeira, científica e pedagógica 

estabelecida pela entidade Estudos Superiores de Moçambique Lda. Trata-se de um 

estabelecimento de ensino superior autorizado pelo Decreto 42/2002 de 26 de 

Dezembro, tendo iniciado as suas actividades lectivas em Março de 2003; é portadora 

do Alvará nº 23/UNI – ES/UDM/MCTESTP/2017. Tem a sua sede em Maputo, na Av. 

Albert Lithuli, nº 408/439. A UDM tem três Faculdades, a saber: 

a) Faculdade de Ciências Económicas e Socias - FCES; 

b) Faculdade de Ciências Jurídicas - FCJ; 

c) Faculdade de Ciências Tecnológicas – FCT.   

As Faculdades da UDM acima referidas oferecem cursos e/ ou programas nas seguintes 

áreas de formação em: (i) Ciências da Administração e Gestão; (ii) Ciências Jurídicas; 

(iii) Ciências Tecnológicas, respectivamente.   

1.2 Visão da Universidade Técnica de Moçambique – UDM  

 

A Universidade Técnica de Moçambique tem como visão a "Criação de núcleos de 

excelência que respondam aos desafios do desenvolvimento económico e social do país 

e da região". 

1.3 Missão da Universidade Técnica de Moçambique – UDM  

1.3.1 Área de Ensino 

 Formar de modo integral para o mercado nacional e regional formandos de 

qualidade excelente em áreas específicas do saber e de grande 

empregabilidade.  

  Contribuir para a criação de uma consciência crítica dos problemas e 

oportunidades do país e da região.   
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1.3.2 Área de Investigação 

 Contribuir para a melhoria qualitativa de ensino na Universidade e 

instituições afins. 

 Gerar inovações técnico-científicas para as diversas indústrias e serviços. 

 Criar plataformas de compreensão do processo de mudança tecnológica. 

 

 

1.3.3 Área Social  

 Procurar estabelecer um equilíbrio no processo de formação entre os 

aspectos técnicos e humanísticos, em que o desenvolvimento das técnicas 

para o exercício profissional se harmonize com o compromisso social, 

cultural, ético e moral da sociedade. 

 

1.3 Missão da Faculdade de Ciências Económicas e Sociais (FCES)   

A FCES é uma unidade orgânica da UDM cuja missão é:  

"Garantir uma formação de excelência, humanística, inovadora e performativa no ramo 

de ciências económicas e sociais." 

 

1.4 Objectivos da Faculdade de Ciências Económicas e Sociais (FCES) 

Os objectivos da FCES são: 

a) Formar com excelência os futuros profissionais nas diversas áreas de 

administração e gestão; 

b) Promover uma cultura de gestão integrada para desenvolver competências 

científicas aos futuros profissionais; 

c) Inculcar nos futuros gestores a dimensão da inovação para que possam 

desenvolver as suas actividades com a perfomatividade necessária; 

d) Criar capacidades altruístas e humanísticas nos futuros gestores capazes de 

promover o desenvolvimento sócio económico do País. 
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2. 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: a Paz como processo de constante e difícil construção, como elemento 

que nos obriga a saber lidar com o outro de nós, muitas vezes diferente, estranho ou até 

inimigo; mas também a Paz como bem supremo e indivisível, para o qual todos os 

esforços devem ser feitos em termos de pesquisa, compreensão, análise. A Democracia 

é o segundo dos quatro termos enunciados na denominação deste Doutoramento. A 

ideia é que a Democracia não é algo de fixo, imutável e dado duma vez por todas: mas 

sim uma condição histórica do relacionamento político entre os homens, que tem suas 

características peculiares de acordo com o tempo (dimensão histórica) e com o espaço 

(dimensão cultural). No contexto africano, a Democracia tem sido largamente 

contestada como um modelo importado, ou evocada como única âncora de salvação dos 

abusos de ditadores e oligarquias de vária cor e natureza. Em suma, a Democracia, 

assim como a Paz, é algo de discutível, criticável e que deve ser analisado com muito 

cuidado, nas suas características gerais e nacionais. Por isso, sobretudo nos dias 

hodiernos, uma reflexão científica sobre a Democracia, no contexto moçambicano, 

parece não só adequada, mas sim necessária. Os Movimentos Sociais representam, no 

debate contemporâneo, o elemento de vitalidade maior presente ao nível mundial e na 

própria África. Com a crise do Político, os Movimentos Sociais estão assumindo um 

papel de destaque antigamente desconhecido. Por Movimentos Sociais devem entender-

se quer os movimentos que levaram à “Primavera Árabe”, quer muitos outros, tais como 

movimentos ambientalistas, movimentos musicais socialmente comprometidos como os 

rappers de vários países africanos, movimentos que pautam para o respeito dos direitos 

humanos, etc. Mas também pequenos movimentos, expressões de grupos locais e até 

comunitários, que fazem do comprometimento cívico o seu elemento comum. 
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Finalmente, o Desenvolvimento Humano representa a “outra face” do crescimento 

económico. Nesta expressão cabem vários significados e níveis de análise: desde o 

desenvolvimento focado no respeito do meio ambiente até ao desenvolvimento centrado 

na promoção da igualdade social, desde a promoção das diferenças (linguísticas, 

sexuais, culturais, etc.) até o papel do Estado como distribuidor da riqueza produzida 

pelos agentes económicos. A colaboração com a Universidade “Tor Vergata” de Roma, 

desde a elaboração do programa doutoral, torna este curso internacionalmente válido e 

atractivo, sobretudo em relação à sua produção científica. Este Curso de Doutoramento 

tem uma filosofia centrada no estudante. Com efeito, as horas de aulas são reduzidas, e 

todas elas centradas em questões de cunho metodológico e relativas à escrita dos 

trabalhos científicos. Consequentemente, a estrutura do Curso assenta em seminários e 

módulos específicos, estando virado para a realização do projecto de investigação 

individual de cada doutorando com a subsequente defesa da tese final. Este Curso de 

Doutoramento atribui um total de 180 créditos académicos, subdivididos entre parte 

curricular (75) e tese (105). Cada doutorando terá a obrigação de publicar um mínimo 

de dois artigos científicos antes da defesa da tese. A UDM irá favorecer o acesso a 

revistas nacionais e internacionais para o efeito, embora o processo de revisão por pares 

(“peer-review”) constituirá um elemento incontornável para avaliar cada artigo. 

Anualmente, a UDM organizará seminários internos, assim como abertos de natureza 

internacional, nos quais os doutorados serão obrigados a apresentarem o estado da arte 

das suas pesquisas, de maneira a dialogarem com expertos nacionais e internacionais em 

volta dos seus trabalhos. No fim do curso, cada Doutor será especialista do mais alto 

nível em Moçambique na área de competência escolhida entre as quatro que constituem 

os eixos deste Doutoramento; o Doutor deste curso poderá decidir se empreender a 

carreira académica a tempo inteiro, dedicar-se a trabalhos de consultoria e assessoria ou 

implementar directamente políticas públicas nos eixos fundamentais do Doutoramento. 
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3. Objectivos do Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais 

e Desenvolvimento Humano   

3.1 Geral 

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

3.2 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. 

4. 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:  

4. Investigação e Ensino em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano;   

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

6. Programação em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento 

Humano;  

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

Desenvolvimento Humano.    

 

5. Perfil do Graduado  

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

Desenvolvimento Humano  da UDM confere ao graduado seguinte perfil:  

a) Investigador e Docente em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano; 
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b) Analisar fenômenos complexos de jurídica, económica e social ligados a 

temàticas de Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento 

Humano; 

c) Saber realizar consultoria e Auditoria em Matéria de Paz, Democracia, 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano. 

d) Saber analisar os fenómenos complexos da realidade política internacional e 

nacional, com ênfase especial na questão da paz e da democracia; 

e) Saber propor-se como portador e proponente de uma cultura de paz e de 

democracia; 

f) Saber interpretar os movimentos sociais contemporâneos, nomeadamente no 

espaço geo-político moçambicano; 

g) Saber enquadrar as questões da Paz e da Democracia no Desenvolvimento 

Humano; 

h) Assessorar instituições públicas e privadas na promoção da Paz, Democracia, 

Desenvolvimento Humano, sabendo lidar com os Movimentos da Sociedade 

Civil; 

i) Implementar políticas públicas nas áreas fulcrais do curso. 

j) Os candidatos terão até ao fim do Doutoramento os instrumentos (métodos) 

fundamentais de gestão e análise de matérias relacionadas a assuntos de Paz, 

Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano. Igualmente, os 

doutorandos serão dotados de uma capacidade científica de investigação e 

familiarizados com as modalidades de divulgação, extensão e difusão de 

conhecimentos.  

6. Formas de Certificação  

1. Frequência e certificação dos módulos através de um trabalho de investigação 

indiviudual ou em grupo, segundo a orientação do Professor; 

2. Exame de Qualificação, mediante a apresentação e defesa do projecto diante de 

um júri de três professores; 

3. Defesa da Tese Doutoral diante de um júri.   
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7. Metodologia de Ensino e Recursos Pedagógicos Disponíveis  

A metodologia adoptada pela UDM é uma pedagogia centrada no estudante e na 

investigação científica; reside na aplicação dos diferentes métodos expressos no Plano 

Temático de cada módulo do curso. Esta metodologia de ensino foi definida de modo a 

funcionar no modelo de ensino híbrido (presencial e virtual).    

Esta modalidade pedagógica visa, por um lado, incentivar uma postura crítica e a 

investigação indiviudual e de grupo. Por outro lado, incutir nos doutorandos a 

participação em fóruns científicos nacionais e internacionais e inerente publicação dos 

trabalhos sob forma de comunicações, artigos e livros.  

Para tal, a UDM dispõe de uma Revista Científica, contactos internacionais nas 

diferentes línguas. Da mesma maneira, a UDM dispõe de um Centro de Investigação e 

Extensão, e conta no seu seio, para além dos contactos internacionais e uma rede 

internacional no domínio de riscos (vide instituições de ensino que constam na tabela 

2), um conjunto de Professores e Investigadores com qualidades e experiências 

internacionalmente reconhecidos (Cfr. Lista de Professores em anexo).   

 

8. Créditos Académicos, Carga Horária e Duração do Curso de Doutoramento 

À luz da Lei do Ensino Superior em Moçambique (em vigor) os cursos do terceiro ciclo 

de foração devem ter um total de 180 a 240 créditos, sendo que 1 crédito deve 

corresponder a um intervalo de 25 horas mínima a 30 horas máxima. Esta 

obrigatoriedade foi respeitada a quando da definição de créditos do curso de 

Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano  

da UDM.  

Contudo, o Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano , ministrado na Universidade Técnica de Moçambique têm 

um total de 166 créditos e uma carga horária de 3660 horas, conforme pode-se ver no 

Plano de Estudo abaixo apresentado. Portanto, dos 166 créditos, 56 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 
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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.  

9. Avaliação 

No conjunto de instrumentos e procedimentos de Avaliação aprovados pelo Conselho 

Académico da UDM e, plasmados no Regulamento Pedagógico da UDM, cada docente 

escolherá o mais adequado para o seu módulo (perguntas de controlo; Trabalhos 

Práticos, Testes ou Provas; Exames; Seminários; Avaliação de Desempenho).  

10. Plano de Estudos do Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano  

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 três (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, é apresentado a descrição dos 09 módulos 

do Curso de Doutoramento: 

Seminário: O que é o Doutorado: Com o objetivo de introduzir os doutorandos as 

exigências da vida acadêmica em nível de doutoramento.  Introduzir aos critérios de 

excelência na aplicação dos métodos de estudo.  

Epistemologia das Ciências Sociais: com o objectivo de Discutir as diferentes 

perspectivas epistemológicas e teóricas, com enfoque na constituição das ciências 

sociais, principalmente sobre a produção contemporânea e suas rupturas frente aos 

paradigmas clássicos. 

Seminário Pesquisa Qualitativa: O objectivo do modulo é capacitar os doutorandos a 

usarem os instrumentos teóricos e analíticos de natureza qualitativa para compreender, 

interpretar e induzir a produção do conhecimento científico. 
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Seminário sobre questões metodológicas: com o objectivo de desenvolver uma atitude 

de respeito por valores éticos na pesquisa; Desenvolver uma atitude reflexiva e crítica 

em relação a pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Sociais; Desenvolver uma 

atitude positiva em relação ao processo de escrita e reescrita inerente a qualquer 

projecto de investigação, e por fim, Desenvolver a capacidade de colaboração com 

outros investigadores em projectos de pesquisa em Ciências Sociais. 

Seminário Pesquisa Quantitativa: O objectivo do modulo é capacitar os doutorandos 

a usarem os instrumentos teóricos e analíticos de natureza quantitativa para 

compreender, interpretar e induzir a produção do conhecimento científico.  

Paz e Democracia: o objectivo do módulo é dotar os estudantes de capacidades para 

compreender, analisar e interpretar as teorias sobre paz e Democracia, e usar esse 

instrumentos para influenciar e transformar a sociedade. Analisar o debate filosófico 

sobre o consenso e a democracia em analogia ao ideal filosófico, das instituições e da 

paz em Moçambique. 

Desenvolvimento Económico e Meio Rural: Cujo o objectivo é dotar os estudantes de 

capacidades para compreender, analisar e interpretar as teorias sobre desenvolvimento 

económico e o meio rural, e usar esse instrumental para influenciar e transformar a 

economia, a sociedade e o mundo rural. 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano: Com o objectivo de dotar os 

estudantes de um conhecimento profundo sobre as teorias do crescimento e 

desenvolvimento social e a sua aplicação em situações reais e movimentação de massas 

populacionais, em particular em Moçambique;  

Seminários de Tese: Tem como objectivo auxiliar os doutorandos na elaboração das 

suas propostas de Projectos de investigação; conferir conhecimento sobre como 

produzir e publicar trabalhos científicos, identificar elementos centrais da escrita 

acadêmica; 

O Conselho Cientifico optou por uma metodologia de vanguarda, que consiste em 

seminários semanais entre todos os professores, a fim de cruzarem as informações sobre 

a evolução da investigação e a produção de materiais científicos e bibliográficos em 

comum e em seguida a sua socialização com os estudantes. Os seminários dos 
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professores seram seguidos por seminários conjuntos entre o Conselho Científico e o 

conjunto dos candidatos. 

11. Requisitos de Candidatura e Procedimentos de Selecção 

Podem candidatar-se ao Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos 

Sociais e Desenvolvimento Humano  na UDM, os titulares do grau de mestre (de 

natureza académica ou equivalente), de preferência no âmbito das áreas fulcrais do 

Doutoramento.        

Os documentos exigidos para a candidatura ao Curso de Doutoramento em Paz, 

Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano  são:  

 Curriculum Vitae (CV); 

 Projecto de Pesquisa; 

 Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte;  

 Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias ou do Diploma de 

Nível; 

 Duas (2) Fotografias tipo passe.  

A selecção dos candidatos será feita por uma Comissão nomeada pelo Magnifico Reitor 

da UDM. O Processo de selecção tomará em consideração os seguintes critérios:  

  Média final de Mestrado ou grau equivalente igual ou superior a 13 valores;  

  Número de vagas disponíveis;  

  Experiência de trabalho em áreas afins; 

 Análise de currículo académico e/ ou profissional. 

Ademais, as admissões para o curso realizam-se em duas épocas, uma no mês de Janeiro 

e outra no mês de Agosto de cada ano lectivo.  

Contudo, a designação e tipo de módulo, carga horária, créditos académicos e duração 

do Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano  estão devidamente apresentados pelos planos e  quadro 

abaixo:    
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Plano de Estudos do Curso de Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e Desenvolvimento 

Humano  – da UDM 

Módulos TM HP TI CH C D 

Seminário: O que é o Doutorado N 30 90 120 3 

04 Anos 

Epistemologia das Ciências Sociais N 48 90 120 5 

Seminário Pesquisa Qualitativa N 30 90 120 3 

Seminário sobre questões metodológicas  N 48 90 120 5 

Seminário Pesquisa Quantitativa N 30 90 120 3 

Paz e Democracia N 48 90 120 5 

Desenvolvimento Económico e Meio Rural  N 48 90 120 5 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano N 48 90 120 5 

Seminário Discente N 48 90 120 5 

Conferência  N 30 90 120 4 
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Seminários de Tese: Projectos N 48 90 120 5 

Qualificaçao: Exame do Projecto de tese - - 90 900 30  

Artigo Científico  N 30 90 120 4 

Conferência  N 30 90 120 4 

Tese - - 2400 120 80 

Total - - 3660 2580 166  

Onde: 

TM – tipo de módulo ou disciplina 

HTP – horas de trabalho presencial 

HTI – horas de trabalho independente 

CH – carga horária 

N – módulo ou disciplina nuclear  

c – módulo ou disciplina complementar 

C – créditos académicos 

D – Duração do Curso. 
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Entidades ou Actores Envolvidas pela UDM no Âmbito da Definição do Currículo: 

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

Impacto  

 

 

Instituições 

de Ensino 

 

Universities of: Reading; Oxford and Bristol.  

Universidade do Estado da Bahia; Universidade Estadual de Campinas;Universidade Federal da 

Bahia; Universidade di Roma – Tor Vergata; Centro Italiano per lo Studio della Cultura Africana e 

Mediterranea; Instituto Politécnico do Porto; Universidade de Lisboa; University of Science and 

Technology Houari Boumediene; Bahir Dar University; University of Ghana; Makerere University; 

Moi University; Ardhi University; Université d´Antananarivo; Université Gaston-Berger; Stellenbosh 

University; FATHUM.    

Compromisso de 

colaboração na pesquisa e 

extensão, ensino e e 

internacionalização do 

Curso - Doutoramento em 

Paz, Democracia, 

Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano , 

da UDM.   

 

 

 

Melhoria da difinição do 

Perfil do Graduado no 

Curso - Doutoramento em 

Paz, Democracia, 

 

 

 

Sector 

Produtivo 

Instituto Nacional de Gestão de Calamidades – INGC; Direcção Nacional de Gestão de Recursos 

Hídricos – DNGRH; Cruz Vermelha; Instituto Nacional de Meteorologia; CENOE; ARA-Sul; 

Biofund; Empresa Parque de Ciência e Tecnologia da Maluana; Fundo Nacional de Investigação – 

FNI; Parque Nacional do Limpopo; Fundo Nacional de Investimento; Procuradoria da República de 

Moçambique; Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique; Primeira Comisão da 

Assembleia da República de Moçambique; Agência Nacional de Energia Atómica.  
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12. Entidades Envolvidas pela UDM na Definição do Currículo do Curso - Doutoramento em Paz, Democracia, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano 

Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Humano .   

Ordens 

Profissionais 

 

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior - CNAQ 

Promoção da garantia de 

qualidade e relevância do 

curso à luz do SINAQES.   
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PLANOS TEMÁTICOS DOS MÓDULOS/DISCIPLINAS DO CURSO DE 

DOUTORAMENTO EM PAZ, DEMOCRACIA, MOVIMENTOS SOCIAIS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO   
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O Plano de Estudos do Curso da UDM – Doutoramento em Paz, Democracia, 

Movimentos Sociais e Desenvolvimento Humano  é assinado abaixo pelo órgão 

máximo da IES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


