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INSTITUTOSUPERIORDE ESTUDOSDE DEFESA

"Tenente-General Armando Emílio Guebuza"

Área Académica e de Educação Cívico-Patriótica

Direcção de Cursos

Gabinete de Coordenação de Cursos Pós-Laboral

EDITAL

CURSOS DE MESTRADO ANO ACADÉMICO 2022

Para os cursos de Mestrado, são admitidos os graduados com o nível de

Licenciatura ou equivalente, para a continuação dos estudos.

1. No acto da candidatura, o interessado deverá pagar a importância total de

3.000,OOMT (três mil meticais) de inscrição no período de 20 de Dezembro de

2021à 20 de Janeiro de 2022, valor não reembolsável, mediante apresentação

obrigatória dos seguintes documentos pessoais:

• Formulário de candidatura devidamente preenchido;

• Curriculum Vitae;

• Fotocópia de BIou Passaporte (autenticada);

• Certificado de Habilitações Literárias(autenticado);

• Duas Fotosdo tipo passe;

• Requerimento dirigido ao Vice-Comandante para a área Académica do

ISEDEF(autenticada);



..
• Carta de Compromisso de honra de Pagamento das Mensalidades.

2. Listados Cursosde Mestrado e respectivas propinas mensais

• Direito e Segurança-+9.000.00Mts

• Mestrado em Educação-+9.000.00Mts

• Relacões Internacionais e Liderança-+9.000,00

• Gestão de Património Histórico Culturol-» 10.000,00

• Agronegócios e Logística-+ 10.000,00

3. Procedimentos de inscrição

No acto de inscrição, o candidato irá preencher devidamente o formulário a

receber na instituição, cujo entrega deverá ser acompanhada pelo

comprovativo (talão de depósito) efectuado na conta 53135146101- BCI -

Moeda MZN, referido no nO1 do presente Edital.

4. Procedimentos de -Matrículas

No acto da matrícula, o candidato deverá depositar 5.000,00Mts (cinco mil

meticais) de Matrícula e 1a Prestação Mensal de acordo com o Curso

escolhido, na conta referida no n03.

4.1. O período de instrução dos processos de matrículas decorrerá de 07 à 18

de Fevereiro de 2022..

Os talões de depósito de pagamentos devem ser confirmados no Gabinete de

Coordenação de Cursos Pós-Laboral no acto da entrega dos documentos.

5. Início das aulas

As aulas de mestrado em: Direito e Segurança, Mestrado em Educação,

Relacões Internacionais e Liderança, Gestão de Património HistóricoCultural e

Agronegócios e Logística para novos ingressos terão início no dia 21 de
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Fevereiro de 2022, as mesmas irão decorrer no período pós-Iaboral das 16h30às

21h35.

6. Advertência

Falsas declarações, apresentação de documentos falsos ou quaisquer

irregularidades imputáveis ao candidato são passíveis de sanções que vão

desde a anulação automática da candidatura até a interdição de ingresso no

ISEDEF.

Maputo, 07 de Dezembro de 2021

~ Director de Cursosde Pós-Laboral
~ !6:o..ei)À

Augusto Raúl Riri
(Coronel)

www.isedef.ac.mz

https:I/www.facebook.comllnstituto-Superior-de-Estudos -de-Defesa
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