
A Divisão de Agricultura do Instituto Superior Politécnico de 
Gaza (ISPG) faz saber aos interessados e ao público em geral, 
que estão abertas, de 24 de Janeiro à 27 de Março de 2022, 
inscrições para o curso de Mestrado em Mudanças Climáticas e 
Gestão de Recursos Naturais. Resultados 04 de Abril de 2022.

CANDIDATURA

No momento da inscrição os candidatos devem apresentar ou 
enviar para o email: mestrado.mudancasclimaticas@ispg.ac.mz 
com os documentos seguintes:
(1) Ficha de candidatura, devidamente preenchida disponível no 
Departamento do Registo Académico do ISPG ou no endereço 
http://www.ispg.ac.mz, 
(2) Fotocópia autenticada do certificado de licenciatura ou equiv-
alente;
(3) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade ou pass-
aporte;
(4) Duas fotos 3x4 recentes;
(5) Projecto de pesquisa (Tema, Introducao, objectivos, max 6 
pg) 
(6) Duas cartas de recomendação;
(7) Carta abonatória da entidade empregadora (se aplicável);
(8) Curriculum Vitae.
(9) Comprovativo de depósito de 100,00 Mt na conta 

MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS

Os candidatos seleccionados deverão efectuar a matrícula a 
partir do dia 04 de Abril de 2022 no Campus do Politécnico, 
posto administrativo de Lionde, distrito de Chókwè província de 
Gaza ou através de mestrado.mudancasclimati-
cas@ispg.ac.mz. No acto da matrícula, o candidato deverá 
pagar a taxa de matrícula, a taxa de inscrição do primeiro seme-
stre e a primeira mensalidade. As aulas iniciam no dia 11 de Abril 
de 2022 e serão leccionadas de Terça a Quinta a partir das 16 
horas usando o sistema Online.

PROPINAS

A frequência do curso de mestrado em Mudanças Climáticas e 
Gestão de Recursos Naturais é mediante o pagamento de propi-
na no valor de 7.000, 00Mt (sete mil meticais), uma taxa de 
matrícula no valor de 2.000Mt (dois mil meticais) e uma taxa de 
inscrição semestral de 1.000Mt (mil meticais).

OBJECTIVOS

O Mestrado em Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos 
Naturais, ministrado pelo ISPG, é um curso profissionalizante 
voltado para profissionais do ramo das ciências agrárias que 
confere uma formação sólida baseada em saber fazer e intervir, 
contribuindo no entendimento das mudanças climáticas e miti-
gação dos seus efeitos, conservação e gestão sustentável dos 
recursos naturais e formação de profissionais com habilidades 
de elaborar estratégias para o desenvolvimento sustentável em 
comunidades vulneráveis.

ESTRUTURA DOS CURSOS E VAGAS

O curso compõe-se de 3 semestres, sendo os dois primeiros 
lectivos e o último dedicado ao estágio profissional e trabalho de 
conclusão do curso. São oferecidas 20 vagas para os candida-
tos admitidos, que possuam licenciatura em gestão dos recur-
sos naturais, mudanças climáticas, ciências ambientais, ciên-
cias agronómicas, ciências biológicas, geociências, ciências flo-
restais, engenharia rural e outras áreas afins.

LINHAS DE PESQUISA

1) Mudanças climáticas e projecções futuras 
2) Gestão e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas
3) Maneio de gestão dos recursos naturais (solos, fauna, 
vegetação, água)
4) Maneio e gestão de bacias hidrográficas
5) Avaliação e risco e vulnerabilidade a desastres naturais;
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