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INTRA-ÁFRICA 

PAXLUSOFONA 

  

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO OFERECIDOS PELA 
FACULDADE DE DIREITO  

E 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 

 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO 

Os cursos de pós-graduação oferecidos pela Faculdade de Direito da UEM são indicados 
semestralmente (calendário académico já enviado por e-mail) 

1º semestre de 2018 - Estão, neste momento em operacionalização: 

CURSO NIVEL /GRAU 
QUE CONFERE DURAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Cooperação e 
Desenvolvimento 

Mestrado 2 anos lectivos - 

Direito do Comercio 
Internacional  

Mestrado 2 anos lectivos - 

Arbitragem  Pós-graduação 1 ano lectivo Especialização  
 

2º semestre de 2018 - estarão disponíveis os cursos de: 

CURSO NIVEL /GRAU QUE 
CONFERE DURAÇÃO OBSERVAÇÃO

Direito Sociais  Mestrado 2 anos lectivos - 
Direito Fiscal e Aduaneiro Pós-graduação 1 ano lectivo Especialização  
 

       Doutoramentos 

• Técnicas Avançadas de Investigação 
• Teoria Geral do Direito 
• Direito Constitucional 
• Direito Civil 
• Direito Economico 

Nota: Necessitam de confirmação prévia, por via de contacto directo com a coordenação 
das pós-graduações da Faculdade de Direito. 
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CRITÉRIOS DE ADMISSÃO – CURSOS DE MESTRADO 

• Patentes no Regulamento dos cursos de Pós-graduação (em anexo) 
• Constituem critérios cumulativos para a selecção de candidatos: 

o Classificação de 14 valores na licenciatura em Direito ou grau equivalente, 
em Economia, em Relações Internacionais ou outra necessária para o 
mestrado que se pretende; 

o Classificação de 12 valores na licenciatura ou grau equivalente, cujo 
currículo inclua elementos de mérito que justifiquem essa admissão e 
desde que tenha um mínimo de 3 anos de actividade profissional na área 
de mestrado;  

o Curriculum Vitae 
o Carta de candidatura dirigida ao Director da Faculdade de Direito da 

Universidade Eduardo Mondlane explicando: a razão da preferência e a 
disponibilidade financeira para o pagamento das propinas. 

 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO – CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

• Classificação final de 10 valores de licenciatura ou grau equivalente 
• Curriculum Vitae 
• Carta de candidatura dirigida ao Coordenador do Curso de Pós-graduação 

explicando: o ramo que pretende frequentar; a razão da preferência; a 
disponibilidade financeira para o pagamento das propinas 

 

 

 

 


