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EDITAL Nº 01/2021
DISPÕE SOBRE A SELECÇÃO DE
CANDIDATOS PARA INGRESSO COMO
ESTUDANTES
REGULARES
NOS
CURSOS
DE
MESTRADO
E
DOUTORAMENTO DA METODISTA NO
ANO DE 2021.
A Reitora da Universidade Metodista de Angola, no uso das atribuições legais e
estatutárias, divulga as normas para selecção de estudantes para ingresso nos seus cursos
de Mestrado e Doutoramento.
1. Objectivo
O presente edital tem por objectivo tornar pública a abertura de inscrições nos cursos de
Mestrado e Doutoramento existentes na Universidade Metodista de Angola, com vista à
formação de profissionais para a docência universitária, a investigação científica e as
funções organizacionais de mais alto nível.
2. Das vagas
São ofertadas as vagas nos cursos de Pós-Graduação, para ingresso no ano de 2021,
conforme as quantidades seguintes:
CURSOS

Vagas
Mestrado

Auditoria e Contabilidade

Vagas
Doutoramento

30

0

Gestão 30

0

30

0

Economia, Ordenamento do 30
Território
e
Desenvolvimento Regional
Estudos da Religião e 30
Teologia

0

Economia
e
Aplicadas
Gestão Ambiental

30

Os cursos de Mestrado têm duração de de dois anos e o de Doutoramento, de quatro anos.
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Informações sobre o Curso (linhas de pesquisa, estrutura curricular, grupos e projectos de
pesquisa) estão disponíveis no site da Universidade, no endereço www.uma.co.ao.
3. Requisitos e documentação necessária para a inscrição
São requisitos para a inscrição:
1. Podem candidatar-se ao ciclo de estudos titulares do grau de licenciado ou

equivalente legal; titulares de um grau académico superior estrangeiro que
seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado
pelo Órgão de Tutela do Ensino Superior.
2. A inscrição de candidato ao Mestrado e ao Doutoramento é aberta com esta

divulgação por edital, no portal da Universidade Metodista de Angola na
Internet.
3. Os candidatos deverão formalizar sua inscrição para o processo selectivo

apresentando cópia digital dos seguintes documentos, mediante postagem
no Sistema Académico Mutue, no site da Universidade uma.co.ao/mutue
:
a.

Formulário de inscrição disponível na abertura do Mutue;

b.

Curriculum Vitae com ênfase nas competências académicas e
profissionais;

c.

Cópia do Bilhete de Identidade (BI), frente e verso, para nacionais,
Passaporte ou Cartão de Residente para os cidadãos estrangeiros;

d.

Cópia digital do Diploma de Licenciatura ou equivalente para candidatos
ao Mestrado e do Diploma de Mestrado para candidatos ao Doutoramento;

e.

Projecto de Investigação Científica, com o mínimo de 2.500 caracteres;

f.

Declaração de proficiência em Inglês para o Mestrado e, além do Inglês,
Francês ou Espanhol ou Alemão para o Doutoramento. Na linha de Bíblia,
no Doutoramento em Estudos da Religião e Teologia, é exigida o
comprovativo de aprovação em disciplina ou curso de Grego ou Hebraico.
Obs: Para o Doutoramento, será feito o aproveitamento da língua
estrangeira adotada no Mestrado de origem. No caso das línguas modernas,
na falta de comprovação de proficiência haverá tolerância de um semestre
lectivo para apresentação ou submissão a exame a ser aplicado pela
Coordenação de Pós Graduação. Findo esse prazo, a falta de comprovação
da proficiência resultará na invalidação da matrícula;
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Os candidatos que já defenderam
as suas monografias, dissertações e teses
e ainda não têm os seus diplomas deverão incluir cópia desse trabalho final
como prova da conclusão, mediante o compromisso de apresentarem seus
diplomas em até um ano. Findo esse prazo, se houver o incumprimento da
entrega do diploma a matrícula será invalidada;

h.

Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição no valor de 20 mil
Kwanzas.

4. Processo de selecção

A selecção dos candidatos se dará mediante análise do Projecto de Investigação, Currículo
e demais documentos, e será realizada pela Coordenação de Pós-Graduação,
considerando os interesses de cada linha de pesquisa e a disponibilidade de orientação.
Serão selecionados os candidatos mais bem classificados, respeitando-se o limite de vagas
por curso.
5. Da matrícula

Para a realização da matrícula, os candidatos selecionados devem obrigatoriamente
apresentar os documentos originais, para comprovação. O diploma, quando apresentado,
deve ter a sua homologação efectuada pelos serviços do Instituto Nacional de Avaliação,
Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES).
Na matrícula, estudantes que desejem requerer aproveitamento de disciplinas cursadas
em outros programas de Mestrado e Doutoramento, devem entregar declaração da
instituição de origem e documentos que comprovem ter cursado as disciplinas com
aproveitamento.
No acto da matrícula, deve ser apresentado o comprovativo de pagamento no valor de
150 mil Kwanzas.
6. Cronograma

Abertura do edital

12 de Março de 2021

Inscrições

De 12 a 19 de Março de 2021

Divulgação do resultado

Até 22 de Março de 2021

Matrícula e Atribuição de Orientador

De 24 a 31 de Março de 2021

Início das actividades lectivas

5 de Abril de 2021

O horário das aulas no pós-laboral será das 17h20 às 21h20 e, quando ministradas no
sábado, das 7h30 às 12h.
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7. Valores

O valor da propina anual é de 990 mil Kwanzas, que pode ser pago em 10 mensalidades
de 99 mil Kwanzas cada uma.
8. Informações Adicionais

Mais informações estarão disponíveis no portal da Universidade uma.co.ao, ou na
Coordenação de Pós-Graduação, no Campus.

Luanda, 12 de Março de 2021
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