
 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

--------------------- 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO 

PROFISSIONAL 

INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO 

 

 

EDITAL  

 

Bolsas de Estudo de Mestrado e Doutoramento - 2018 

 (Commonwealth – Reino Unido) 

 

 

Instituto de Bolsas de Estudo (IBE), torna público que estão abertas candidaturas para (29) 

Bolsas de Estudo de Pós-Graduação (Mestrado e Doutoramento), oferecidas pela 

Commonwealth Scholarships no Reino Unido, para o ano académico 2018. 

 

Áreas prioritárias  

➢ Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (incluindo: Agricultura, Ciência 

Veterinária ou Florestal; 

➢ Fortalecimento dos sistemas de saúde e capacidade; 

➢ Promoção da prosperidade global; 

➢ Fortalecimento da paz global, segurança e governação; 

➢ Fortalecimento a resiliência e a resposta às crises; 

➢ Acesso, inclusão e oportunidade. 

 

Requisitos 

a) Ser cidadão (a) Moçambicano (a); 

b) Ser Licenciado para candidatos ao nível de Mestrado; 

c) Ter nível de Mestrado para candidatos ao nível de Doutoramento; 

d) Ter domínio da língua inglesa; 

e) Comprovativo de não ter condições de suportar os estudos no Reino Unido. 

 



 

Documentos necessários 

 

a) Requerimento dirigido ao Director Geral do IBE para o pedido da bolsa de estudo 

(com a indicação dos contactos); 

b) Preencher electronicamente o formulário - (EAS-Electronic Application System); 

c) 1 Fotografia; 

d) Apresentartrês cartas de aceitação pelas universidades do Reino Unido (endereço 

das universidades sugeridas http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/uk-universities/part-

funding. 

e) Certificado de Habilitações de Licenciatura ou Mestrado; 

f) Fotocópia reconhecida do passaporte; 

g) Os candidatos para o nível de doutoramentodevem apresentar ocomprovativo da 

existência do futuro supervisor da tese, no mínimo duma dastrês Universidadesem 

que foi aceite a candidatura. 

 

Nota:A documentação deve estar traduzida para a língua inglesa, excepto o requerimento 

dirigido ao Director Geral do IBE 

 

Todos candidatos devem fazer a aplicação via Electrónica pelo (EAS-Electronic Aplication 

System) anexando os documentos acima referidos até 22 de Fevereiro de 2018. O processo de 

candidatura deveser igualmentesubmetidaao IBE até 02 de Março de 2018 e só terá validade, a 

candidatura previamente remetida através do Sistema (EAS). 

 

A informaçãodetalhada sobre o processo de candidatura está disponível nosseguintesendereços 

electrónicos:  

✓ http://cscuk.dfid.gov.uk/appy/masters-sholarships -candidatospara o nível de 

Mestrado; 

✓ http://cscuk.dfid.gov.uk/appy/phd-sholarships-low-middle-income-countries- para 

candidatos o nível de Doutoramento; 

✓ http://cscuk.dfid.gov.uk/appy/csc-sdisability-support-statement -para candidatos 

portadoras de deficiência. 

 

Maputo, aos 29 de Janeiro de 2018 
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