FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA
AV. de Moçambique Km 1,5 Campus de Lhanguene, Caixa Postal 4040, Telef. +258 21 901 4 22, Maputo, Mocambique

EDITAL
DOUTORAMENTO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL (DPEd)

1. INTRODUÇÃO
A Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Pedagógica de Maputo torna público que entre
os dias 14 a 30 de Junho de 2021 estarão abertas as candidaturas, para a 2ª edição do curso de
Doutoramento em Psicologia Educacional (DPEd). O DPEd visa dar resposta à demanda e ao
aprofundamento desta área na vida académica da escola moçamnbicana. Sendo uma área de pesquisa
com implicações para a aprendizagem e ensino, constitui um instrumento com o qual pode-se
compreender a complexidade da tarefa de educação quer no contexto da sala de aula como no meio
sociocultural.

2. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO
O curso de DPEd decorre em regime presencial podendo igualmente decorrer em regime hibrido. O
curso tem a duração de 06 semestres lectivos, correspondentes a três anos, totalizando 180 créditos.
O plano de estudo de DPEd é constituido por três Componentes (Blocos):
1)
2)
3)
4)
5)

Bloco I (Pesquisa) com 25 créditos;
Bloco II (Especialidade) com 55 créditos;
Bloco III (Relevância) com 4 créditos;
Actividades Co-Curriculares com 10 créditos;
O trabalho da Tese com 86 créditos.

O calendário das sessões modulares é de dez (10) meses lectivos com sessões mensais alternadas num
horário que vai das 16:00h as 20:00h. As aulas decorrerão no Campus de Lhanguene da Universidade
Pedagógica de Maputo na Faculdade de Educação e Psicologia.

3. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
O candidato deverá apresentar na altura da inscrição um artigo da sua dissertação de mestrado e um
projecto de pesquisa com um mínimo de 8 páginas e que se enquadre numa das seguintes Linhas de
Pesquisa1:
1

Detalhes sobre as linhas de pesquisa adquirir junto da secretária de Pós-Graduação da FACEP, Cel. nº
+2588425722305.







Desenvolvimento Humano em Contextos Educativos
Aprendizagem em Contextos Educativos;
Problemas de comportamento e aprendizagem;
Dinâmica, Avaliação e Orientação Vocacional e Carreira;
Diagnóstico e avaliação do Rendimento escolar.



A família no Contexto Educativo.

4. Publicação dos resultados
Os resultados serão afixados na Secretaria da Faculdade e publicados no site desta até ao dia 16 de
Julho de 2021. Para os apurados à fase 2, as entrevistas decorrerão entre os dias 26 a 30 de Julho do
ano em curso. As matrículas para os candidatos aprovados decorrerão entre 09 a 20 de Agosto de
2021.

5. INICIO DAS AULAS

As sessões modulares terão o seu início no dia 06 de Setembro de 2021 na Faculdade de Ciências da
Educação e Psicologia, Campus de Lhanguene, Cidade de Maputo, após a abertura da Edição no dia 03
de Setembro 2021.
6.

ELEGIBILIDADE

Podem candidatar-se ao DPEd titulares com o grau de Mestre em Educação/Psicologia Educacional,
em Psicologia e áreas afins.
7. CRITÉRIOS PARA A SELECÇÃO DOS CANDIDATOS




Ter concluido o curso de Mestrado académico ou profissionalizante das áreas indicadas no nº 6,
com a média não inferior a 14 valores;
Possuir experiência de investigação comprovada de pelo menos 2 anos (participação em
Conferências, em grupos de pesquisas, orientação de trabalhos científicos, entre outros);
Ter competências de compreensão oral e escrita (proficiência linguística) nas seguintes línguas
Inglês, Francês, Alemão e Espanhol.

8. PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA
No acto de candidatura, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos à secretaria da
Pós-Graduação da FACEP:
 Um Requerimento dirigido ao Director da Faculdade, indicando a motivação da candidatura e
solicitando o ingresso ao curso de Doutoramento;
 Uma carta de candidatura dirigida ao Director da Faculdade, indicando disponibilidade financeira
para o pagamento das propinas;
 Ficha de candidatura a ser obtida na secretaria da Faculdade de Educação e Psicologia ou no
site da universidade;
 Fotocópia autenticada do Certificado/ Diploma de Mestrado (para os que fizeram no estrangeiro
devem apresentar um certificado de equivalência passado pelo Ministério de Educação e
Desenvolvimento Humano);









Fotocópia autenticada do B.I ou Passaporte;
Curriculum vitae (indicando aspectos relevantes, máximo de 3 páginas);
Duas cartas de recomendação de profissionais do ramo, com o nível de Doutoramento;
Talão de depósito de 2000,00 Mt (Dois Mil Meticais) para candidatos nacionais e 4000,00 Mt
(Quatro Mil Meticais) para candidatos estrangeiros, a favor da Faculdade de Educação e
Psicologia (pós-graduação) na conta do Millennium BIM nº 131178436. NB: O valor depositado
não é reembolsável.
Projecto de pesquisa.
Artigo da dissertação de Mestrado.

7. VAGAS DISPONÍVEIS
O Doutoramento em Psicologia Educacional possui 20 vagas.
8. MATRÍCULA E PROPINAS
Os candidatos apurados deverão adquirir os impressos na Secretaria da Pós-Graduação da Faculdade
de Educação e Psicologia ou no site da faculdade. Informações sobre taxas e outros emolumentos
poderão ser adquiridas junto a secretaria da Pós-graduação da faculdade.

No acto de matrícula, é obrigatório o pagamento antecipado da propina equivalente a um mês de
frequência do curso, devendo as restantes propinas mensais serem pagas até ao dia 5 de cada mês
conforme o calendário.

Maputo, aos 07 de Junho de 2021
Ilegível

