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1. INTRODUÇÃO 
O presente Plano Curricular do Curso de Licenciatura em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário, surge no âmbito da Reforma Curricular (RC) da 

Universidade Pedagógica (UP) que iniciou em 2007, com a apreciação e aprovação do 

Projecto de Reforma Curricular pelos órgãos competentes da UP. 

O currículo de 2007, do curso de Bacharelato e Licenciatura em Gestão 

Ambiental, Planificação e Desenvolvimento comunitário, arrancou no ano em que a UP 

iniciava com a apreciação e aprovação do projecto de RC. A revição a nível 

internacional, regional, nacional e da UP conduziu a necessidade de realizarmos uma 

Reforma Curricular três anos depois do arranque do curso de modo a adequá-lo ao 

novo figurino dos cursos oferecidos pela UP.  

Dentre os problemas identificados com o currículo introduzido em 2007, o 

diagnóstico curricular efectuado em 2008 revelou que os objectivos do curso não estão 

a ser satisfatoriamente alcançados pois na formação privilegia-se mais a quantidade 

que a qualidade.  

Esta situação deve-se à carência de bibliografia e outros materiais, ao elevado 

número de estudantes por turma, aspectos estes que impedem que se promovam 

métodos e estratégias mais adequados à prossecução dos objectivos.  

O objectivo de colocar no mercado laboral graduados com o nível de Bacharel 

não é viável à luz da conjutura socio-económica do país, da região e do mundo. Esta 

constatação pode igualmente ser sustentada pelo facto de que quase a totalidade dos 

estudantes que termina o nível de Bacharelato continua os seus estudos na 

Licenciatura. 

As actividades de leccionação ocupam quase todo o tempo dos docentes, 

prejudicando em grande medida as actividades de pesquisa e extensão. As condições 

de trabalho são pouco adequadas para a leccionação, as salas de aulas são 

insuficientes, há aulas que decorrem fora da instituição, o espaço nas salas entre os 

alunos é muito insuficiente, as condições de arejamento são deficientes, os docentes 

não possuem gabinetes de trabalho.  

O método de ensino é predominantemente expositivo, devido às condições 

deficientes. Há falta de material didáctico como, por exemplo, livros, mapas, globos, 



 

data-show, etc., de tal forma que mesmo disciplinas como Cartografia, Sistemas de 

Informação Geográfica são leccionadas de forma teórica.  

A avaliação da aprendizagem é mais ao nível da memorização e de reflexão 

teórica do que prática, baseando-se muitas vezes em testes escritos; com poucas 

possibilidades de realização de trabalhos de pesquisa individuais ou praticas 

proficionalizantes.  

Deste modo, este processo de RC tem como principais objectivos:  

i. actualizar o currículo do Curso de Bacharelato e Licenciatura em Gestão 

Ambiental, Planificação e Desenvolvimento Comunitário tendo em conta os 

novos desenvolvimentos a nível da UP, nacional, regional e internacional;  

ii. contribuir para a melhoria da qualidade de formação de técnicos com nível 

Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário em 

Moçambique. 

A justificativa para a construção desta nova proposta curricular está relacionada 

com a contribuição que os técnicos formados devem dar para o combate à pobreza e 

para uma melhor qualidade de vida dos moçambicanos. O Curso de Gestão Ambiental 

e Desenvolvimento Comunitário é extremamente importante para a construção de uma 

consciência ambiental, para o desenvolvimento do patriotismo; amor à pátria, à 

Natureza, para um desenvolvimento planificado, para reactivar o espírito de 

solidariedade. Nesta perspectiva, torna-se dever da UP actualizar os seus currículos de 

modo a formar técnicos que se possam integrar numa sociedade em constantes 

mudanças no âmbito social, económico, político, cultural, científico e tecnológico e que 

possam participar nos projectos de desenvolvimento de forma sustentável e de 

qualidade. 

As mudanças e inovações justificam-se ainda para dar resposta ao preconizado 

na Agenda 2025, no Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA), 

no Plano Estratégico da Educação e Cultura (PEEC), nas Transformações curriculares 

do Ensino Básico (EB) e Ensino Secundário Geral (ESG), no Quadro Nacional de 

Qualificações do Ensino Superior, no Sistema Nacional de Acumulação e Transferência 

de Créditos Académicos (SNATCA), no Protocolo da SADC sobre educação e 



 

formação, na Declaração de Bolonha relativa à reorganização dos sistemas de Ensino 

Superior na Europa e nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

A metodologia usada para a elaboração deste plano curricular foi participativa. 

Primeiro fez-se um diagnóstico do currículo actual nas Delegações onde decorre o 

curso, tendo-se sido identificados pontos fortes e os fracos. Neste diagnóstico 

participaram activamente os estudantes, funcionários e docentes. Depois de elaborado 

o relatório da avaliação curricular, passou-se à fase de concepção do novo currículo. 

Esta fase contou com a participação de todas as Delegações, tendo-se formado 

Comissões que sistematizaram a informação recolhida. Após essa fase, a proposta 

circulou novamente por todos os envolvidos, tendo-se chegado a um consenso do qual 

resultou esta versão. Para a realização do diagnóstico do currículo introduzido em 2007 

e elaboração deste novo plano curricular recorremos a entrevistas, grupos focais, 

questionários, pesquisa documental e bibliográfica.  

As dificuldades e limitações para a elaboração deste plano curricular 

relacionaram-se com a grande ocupação da maior parte dos docentes do 

Departamento; a leccionação em mais dois turnos, dificuldades de comunicação entre 

as Delegações e a UP-Sede e a carência de material bibliográfico para melhor 

actualização dos currículos. 

Este novo plano curricular entra em vigor em 2010, oferecendo o curso de 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, com uma vertente de habilitação, 

em Ecoturismo. Isto deve-se à necessidade da instituição responder aos desafios 

colocados pelo mercado de trabalho e da necessidade de formar quadros com uma 

visão mais integrada do desenvolvimento.  

Além do mais, Moçambique é um país em desenvolvimento que exige cada vez 

mais técnicos formados e que possam assegurar um desenvolvimento de qualidade, 

permitindo um maior aproveitamento dos recursos humanos. De referir que para o 

graduado também constitui uma mais-valia ter a possibilidade de responder por mais 

de uma área, porque pode ter mais opções na sua vida futura. 

Este plano curricular do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário engloba os seguintes assuntos: visão e missão da UP; designação da 

Licenciatura; objectivos gerais do curso; requisitos de acesso; perfil profissional; perfil 



 

do graduado; duração do curso; componentes de organização do curso; áreas de 

concentração do curso; matriz de organização curricular; plano de estudos; tabela de 

precedências; tabela de equivalências; plano de transição; avaliação da aprendizagem; 

formas de culminação; instalações e equipamentos existentes; corpo docente e 

técnico-administrativo existente; análise das necessidades; conclusões; referências 

bibliográficas; programas temáticos das disciplinas e temas transversais. 

Revisão curricular de 2014 

Complementado o ciclo de quatro anos após a introdução deste currículo (2010-2014), 

o departamento viu a necessidade de proceder algumas revisões e inovações. 

A revisão consistiu em acomodar as diversas inquietações que surgiram durante os 

primeiros quatro anos. A revisão cingiu-se na reestruturacao dos planos temáticos no 

que concerne aos conteúdos e bibliografia adequada aos mesmos, uniformização dos 

créditos académicos do curso com base de 1=25.  

As inovações consistiram em introduzir um minor do curso a partir das cadeiras do 

major e um minor de especialidade.  

2. MISSÃO, PRINCÍPIOS E VISÃO DA UP 
A UP, como instituição do ensino superior, actua de acordo com os seguintes 

princípios: 

a) democracia e respeito pelos direitos humanos;  

b) igualdade e não discriminação; 

c) valorização dos ideais da pátria, ciência e humanidade; 

d) liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica; 

e) participação no desenvolvimento económico, científico, social e cultural do país, 

da região e do Mundo. 

A UP orienta-se pelos princípios gerais e pedagógicos definidos nos artigos 1 e 2 da 

Lei nº 6/92 de 6 de Maio que aprova o Sistema Nacional de Educação (UP, 1995:26). 

A visão da UP é tornar-se um Centro de Excelência na área da educação e 

Formação de professores e de outros técnicos 



 

3. DESIGNAÇÃO DA LICENCIATURA 
Para que o graduado esteja habilitado a trabalhar em mais de uma área 

profissional, os cursos da UP devem ter currículos organizados em áreas de 

concentração maiores (major) e menores (minor). O diploma da Licenciatura tem a 

designação da Licenciatura major de acesso e é indicado o curso minor realizado. 

Para o curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, é oferecida 

uma saída profissional, ou seja um minor Ecoturismo.  

Deste modo, a designação do curso é Licenciatura em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário. O curso oferece  habilitações em Ecoturismo e Gestão 

Ambiental. Para que o curso seja completo o estudante é obrigado a escolher um dos 

Minors.  

4. OBJECTIVOS GERAIS DO CURSO 
Os objectivos gerais do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário são: 

 Formar profissionais de nível superior em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário para responderem às necessidades do 

sector ambiental, desenvolvimento comunitário, planificação e afins; 

 Formar técnicos superiores na área da Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário capazes de dinamizar o processo do 

desenvolvimento sustentável; 

 Desenvolver nos estudantes capacidades, habilidades e atitudes para de 

forma crítica e aprofundada planificar a gestão dos recursos naturais da 

comunidade; 

 Formar quadros superiores capazes de pesquisar os saberes no campo 

das ciências Ambientais e afins, contribuindo para a inter-relação 

sustentável entre a Sociedade e a Natureza;  

 Proporcionar formação a nível major em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário e minor em Ecoturismo; 

 Contribuir para uma formação deontológica, consubstanciada numa sólida 

educação moral e cívica. 



 

 

5. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 
 

O acesso aos cursos da UP, como instituição do Ensino Superior, será de 

acordo com a legislação em vigor na República de Moçambique, designadamente, a 

Lei nº 5/2003 do Ensino Superior, no seu artigo 4e no preconizado no Regulamento 

Académico da UP. Sendo assim, têm acesso aos cursos da UP: 

 Graduados do Ensino Secundário Geral que tenham concluído a 12ª classe do 

Sistema Nacional de Educação (SNE); 

 Graduados habilitados com nível equivalente à 12ª classe do SNE para efeitos 

de continuação dos estudos. 

6. PERFIL PROFISSIONAL 
A Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário tem em 

vista proporcionar ao estudante uma formação sólida teórica e prática, possibilitando-o 

adquirir e desenvolver competências para a Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário (major) ; identificar problemas de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário (major), elaborando projectos individuais ou colectivos, com vista a 

encontrar soluções que nos levem a um desenvolvimento sustentável. 

 

As tarefas ocupacionais do Licenciado em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário (major) são: 

 participar na Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major) e 

em instituições afins;  

 trabalhar nos serviços públicos, privado e ONGs ligadas a Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, nomeadamente na gestão dos 

recursos naturais, avaliação dos impactos ambientais, no 

desenvolvimento de pequenas, médias e micro empresas ligadas a 

gestão dos recursos naturais e provisão de serviços sociais às 

comunidades. 

 



 

Os sectores de trabalho do Licenciado em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário (major) são: 

 Os licenciados do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário estarão habilitados a trabalhar nos serviços públicos (de 

nível nacional, Provincial, distrital, local), no sector privado e ONGs 

(nacionais e internacionais) na qualidade de assessores para a 

planificação, gestão sustentável dos recursos naturais, desenvolvimento 

de instâncias turísticas, avaliação dos impactos ambientais, desenho e 

implementação de projectos de desenvolvimento e provisão de serviços 

sociais às comunidades. 

7. PERFIL DO GRADUADO (COMPETÊNCIAS) 
O perfil do graduado que se segue indica o conjunto de competências do 

Licenciado em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major), ou seja, 

conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas no desempenho das 

suas actividades como técnico superior. Neste sentido, as competências incorporam 

três dimensões do saber: saber-conhecer, saber-fazer e saber ser e estar. 

 

No domínio do saber-conhecer 

 Desenvolve conceitos fundamentais em Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário (major) ; 

 Participa na concepção e execução de planos de desenvolvimento comunitário; 

 Geri projectos de gestão ambiental e de desenvolvimento nos distritos e municípios; 

 Desenha e coordena actividades de educação ambiental; 

 Elabora termos de referência dos processos de avaliação de impactos ambientais; 

 Executa processos de avaliação dos impactos ambientais; 

 Elabora planos de gestão dos recursos naturais e do Ecoturismo; 

 Interpreta e operacionalisa políticas de desenvolvimento comunitário; 

 Assessora nas actividades dos sectores ligados a gestão ambiental e 

desenvolvimento comunitário.  

 



 

No domínio do saber-fazer 

 Identifica e respeita de forma ponderada as diferenças culturais e pessoais dos 

membros da comunidade, valorizando os diferentes saberes e culturas e 

combatendo os processos de exclusão e discriminação;  

 Identifica os factores da distribuição espacial dos fenómenos (naturais e socio-

económicos); 

 Aplica tecnologias de informação e comunicação nos projectos de pesquisa em 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major); 

 Elabora e divulga materiais de natureza pedagógica de forma a melhorar a 

qualidade da Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major); 

 Aplica novas teorias, metodologias e técnicas inovadoras para valorização pessoal 

e das comunidades onde se insere; 

 Promove junto das comunidades projectos de investigação nas áreas da gestão 

ambiental orientadas para o desenvolvimento sustentável; 

 Analisa a dinâmica dos factores que influenciam a distribuição e localização 

espacial dos fenómenos naturais, sociais, económicos e culturais; 

 Pesquisa os factores e condições que possam conduzir à redução dos 

desequilíbrios territoriais, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e o bem-

estar das comunidades. 

 

No domínio do saber ser e estar 

 Participa como cidadão consciente na resolução dos problemas da comunidade em 

que está inserido; 

 Assume atitudes críticas e criativas face aos problemas ambientais  e de 

desenvolvimento; 

 Desenvolve a compreensão pelo outro e respeita as diferenças, à luz dos Direitos 

Humanos universais; 

 Participa em projectos comuns e na gestão de conflitos; 

 Respeita os valores do pluralismo, compreensão mútua e da paz, no quadro da 

realização quotidiana da sua missão de gestor do ambiente; 



 

 Valoriza a comunidade enquanto pólo de desenvolvimento sócio-cultural, 

cooperando com outras instituições participando activamente nos seus projectos; 

 Demonstra ser um profissional honesto intelectualmente, respeita e cumpre com os 

princípios deontológicos da sua profissão; 

 Demonstra ser um profissional interessado e preocupado com o desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

8. DURAÇÃO DO CURSO 
O curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major) e Ecoturismo 

(minor), tem a duração de 4 anos, correspondentes a 8 semestres e a 240 créditos. 

9. COMPONENTES DE ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
A organização curricular do Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário (major) e Ecoturismo (minor); seguirá um modelo integrado em que serão 

privilegiadas 3 (três) componentes de formação que terão os seguintes pesos relativos: 

a) Componente de Formação Geral (CFG) – 10%. 

b) Componente de Formação Pratica (CFP) – 7%; 

c) Componente de Formação Científica Específica (CFEs) – 83%; 

 

Componente de Formação Geral 

As disciplinas da CFG visam (I) proporcionar ao estudante uma formação e 

educação para o exercício de uma cidadania activa e responsável, desenvolvendo 

atitudes e valores fundamentais para o convívio social; (II) desenvolver no graduado a 

consciência da existência de interdependência entre a evolução científica e as 

transformações sociais, económicas, históricas e culturais; e, (III) garantir que o 

graduado aprenda e use técnicas de expressão escrita e oral e saiba utilizar 

instrumentos e técnicas para a elaboração de um trabalho científico. 

Na CFG o estudante tem as seguintes disciplinas obrigatórias (componente 

nuclear): 

 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa; 

 Métodos de Estudo e Investigação Cientifica; 



 

 Inglês; 

 História de Moçambique;  

 Antropologia Cultural de Moçambique.  

 Tendência de Desenvolvimento Económico em África e Moçambique  

 Temas transversais (Saúde Reprodutiva (HIV/SIDA); Empreendedorismo, 

Educação para Paz, Género); 

 

Componente de Formação Prática  

A CFP visa desenvolver nos estudantes competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que permitam a realização das futuras tarefas profissionais de 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major).  

Na CFP o estudante tem as seguintes disciplinas obrigatórias (componente 

nuclear): 

 Prática Técnico-Profissional I  

 Prática Técnico-Profissional II  

 Prática Técnico-Profissional III  

 Estágio Técnico-Profissional  
 

 

Componente de Formação Científica Específica 

A CFEs é constituída por disciplinas que veiculam saberes mais específicos e 

especializados sobre certas áreas do conhecimento ligadas à Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário (major) ; 

As competências adquiridas nesta componente visam fornecer um domínio 

sólido de conhecimentos, habilidades e atitudes mais gerais e mais específicos que 

fundamentam e definem a Ciência, a pesquisa, a técnica, a tecnologia e a arte na área 

de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (major); atendendo à perspectiva 

multidisciplinar ou interdisciplinar.  

As disciplinas desta componente são: 

1. Fundamentos de Estatística  

2. Formas da Terra e Geodiversidade 

3.  Climatologia 

4.  Estudo dos Recursos Pedológicos 



 

5.  Ecossistemas da Terra e Biodiversidade  

6. Cartografia  

7. Fundamentos de Economia  

8. Hidrologia 

9. Demografia 

10.  Introdução à Planificação 

11. Gestão dos Recursos Hídricos 

12. Fundamentos de Estudos Ambientais 

13. Geografia de Moçambique  

14. Desenvolvimento de Pequenas Medias e Micro Empresas  

15.  Teorias de desenvolvimento comunitário 

16.  Avaliação Integrada dos Recursos Naturais e Ordenamento Territorial  

17. Planificação Estratégica de Desenvolvimento 

18. Planificação Regional do Uso da Terra  

19. Educação Ambiental  

20. Finanças Publicas  

21. Sistema de Gestão Ambiental 

22. Gestão de Riscos Ambientais 

23. Sociologia Ambiental 

24. Noções de Direito Ambiental 

25. Avaliação do Impacto Ambiental 

26. Planificação de Projectos de Desenvolvimento 

27. Gestão de Áreas Protegidas 

28. Estratégias de Desenvolvimento Rural Sustentável  

29. Trabalho de Culminação de Curso 

 

10. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DO CURSO (MAJOR 
E MINOR) 
 



 

O Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, tal como os 

demais cursos da UP, organiza-se segundo o sistema major e minor.  

A área major é a principal do curso e corresponde a 180 créditos, ou seja, 75% 

do total de créditos.  

A área minor tem 60 créditos, ou seja, 25% do total de créditos. O minor na 

Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário será em uma 

vertente: Ecoturismo. 

O estudante ingressa no curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário e tem o minor a partir do 3º ano. O estudante frequentará as disciplinas 

que compõem o minor durante os 1º e 2º semestres do terceiro e quarto anos da 

Licenciatura, nos quais também serão leccionadas disciplinas do plano curricular 

referentes ao major. O estudante escolhe 11 disciplinas do minor em cada duas abaixo 

indicadas, sendo deste modo disciplinas opcionais.  

O curso de Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário é um 

curso que oferece  um minor em Ecoturismo e outro em Gestão Ambiental.  

 

11. MATRIZ DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 
CURSO 
São apresentadas nas tabelas 1 a 4 as matrizes de organização do curso.



 

 
 

Tabela 1: Matriz de organização curricular do Curso Licenciatura de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário – Major – 1º ANO 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Código da Disciplina Disciplina Componente 
de Formação 

Área Científica 
Componentes 

Créditos 
Académicos 

Horas Lectivas 

Nuclear Complementar Total 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

 

Métodos de Estudo e 
Investigação Científica CFG 

Metodologic
a  X  5 48 77 125 

 

Fundamentos de 
Estatistica  CFEs Estatistica  X   3 48 27 75 

 Climatologia CFEs Geografia  X   6 80 70 150 

 Estudo Recursos 
Pedologicos  CFEs Geografia  X   6 80 70 150 

 Formas da Terra e 
Geodiversidade  CFEs 

Gestao 
Ambiental X   6 80 70 150 

 Cartografia CFEs Tecnica  X   6 80 70 150 

TOTAL 1º SEMESTRE     32 416 384 800 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 
Técnicas de Expressão 
em LP CFG Língua  X   4 40 60 100 

 Tema Transversal  CFG   X  1 8 17 25 

 

Fundamentos de 
Economia CFEs Economia  X   3 48 27 75 

 Ecossistemas da Terra e 
Biodiversidade  CFEs 

Gestão 

Ambiental X   4 48 52 100 

 Hidrologia CFEs Geografia  X   6 80 70 150 

 Demografia CFEs População  X   6 80 70 150 

 

Prática Técnico-
Profissional I 
(Diagnostico Ambiental) CFP Praticas  X   4 48 52 100 

TOTAL 2º SEMESTRE     28 352 348 700 

  

TOTAL ANUAL - 1º ANO 60 768 732 1500 

Legendas:    



 

 

Tabela 2: Matriz de organização curricular do Curso Licenciatura de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário  – Major 2º ANO 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Código da Disciplina Disciplina Componente 
de Formação 

Área Científica 
Componentes 

Créditos 
Académicos 

Horas Lectivas 

Nuclear Complementar Total 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

 Inglês CFG Língua   X  4 48 52 100 

 Introdução a Planificação CFEs Planificação  X   5 64 61 125 

 Gestão de Recursos Hidricos 

CFEs 

Gestão 
ambiental  X   6 64 86 150 

 Fundamentos de Estudos 

Ambientais  CFEs 

Gestão 
ambiental  X   5 64 61 125 

 Geografia de Moçambique  CFEs Geografia  X   6 64 86 150 

 

Prática Técnico-Profissional 

II(Geoprocessamento) CFP Praticas  X   3 48 27 75 

TOTAL 1º SEMESTRE  29 352 373 725 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 

Antropologia Cultural de 

Moçambique CFG Social  X   4 40 60 100 

 Tema Transversal 2 CFG  X   1 8 17 25 

 

Desenvolvimento de 

Pequenas Médias e Micro 

Empresas CFEs 

Desenvolvi
mento  X   3 48 27 75 

 Avaliação Integrada de 

Recursos Naturais e 

Ordenamento Territorial CFEs Geografia  X   4 64 36 100 

 Sociologia Ambiental 
CFEs 

Gestão 
ambiental  X   6 64 86 150 

 Planificação Estratégica de 

Desenvolvimento CFEs Planificação  X   6 64 86 150 

 Teoria de Desenvolvimento 

Comunitário  CFEs 

Desenvolvi
mento  X   7 80 95 175 

TOTAL 2º SEMESTRE     31 368 407 775 

 

TOTAL ANUAL - 2º ANO 60 720 780 1500 

Legendas:  

 



 

 

Tabela 3: Matriz de organização curricular do Curso Licenciatura de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário – Major – Minor em em Ecoturismo, 3º ANO 
1º

 S
E

M
E

S
T

R
E

 

Código da Disciplina Disciplina Componente 
de Formação 

Área 
Científica 

Componentes 
Créditos 

Académicos 
Horas Lectivas 

Nuclear Complementar Total 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

 História de Moçambique CFG     X 4 40 60 100 

 Tema Transversal CFG     X 1 8 17 25 

 
Nocoes de Direito Ambiental  

CFEs 
Gestão 
ambiental  X   4 48 52 100 

 Educação Ambiental  
CFEs 

Gestão 
ambiental  X   6 48 102 150 

 Sistema de Gestão Ambiental 
CFEs 

Gestão 
ambiental X   5 48 77 125 

 Planificação Regional do e Uso 

da Terrra CFEs 

Planifica
ção  X   5 64 61 125 

 Introdução ao Turismo e Lazer CFEs Turismo    X 4 64 36 100 

TOTAL 1º SEMESTRE  29 320 405 725 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 Ecoturismo  CFEs Turismo    X 5 48 77 125 

 

Finanças Públicas 

CFEs 

Planifica
ção X   5 

48 
77 125 

 
Gestão de  Riscos Ambientais  

CFEs 
Gestão 
ambiental  X   7 

64 
111 175 

 Geografia do Turismo  CFEs Turismo    X 6 64 86 150 

 Legislação Aplicada ao Turismo  CFEs Turismo    X 4 48 52 100 

 

Prática Técnico-Profissional III 

(Sistema de Gestão Ambiental) CFP  Pratica  X   
4 48 

52 100 

TOTAL 2º SEMESTRE     31 320 455 775 

  

TOTAL ANUAL - 3º ANO 60 640 860 1500 



 

 
Tabela 4: Matriz de organização curricular do Curso Licenciatura de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário – Major – Minor em em Ecoturismo, 4º ANO 

1º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Código da Disciplina Disciplina Componente 
de Formação 

Área Científica 
Componentes 

Créditos 
Académicos 

Horas Lectivas 

Nuclear Complementar Total 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

 

Tendência de Desenvolvimento 

Económico em Africa e 

Mocambique CFG Desenvolvimento    X 4 40 60 100 

 Tema transversal  CFG    X 1 8 17 25 

 Avaliçãao do Impacto Ambiental CFEs Gestão Ambiental  X   6 64 86 150 

 Sociologia do Turismo  CFEs Turismo    X 6 48 102 150 

 Economia do Turismo  CFEs Turismo    X 5 48 77 125 

 

Planificação de Projectos 

Desenvolvimento  CFEs Planificação  X   3 48 27 75 

 Estágio Técnico-Profissional  CFP   X   6 48 102 150 

TOTAL 1º SEMESTRE  31 304 471 775 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 

Patrimonio Natural, Cultural e 

Desenvolvimento dos Produtos 

Turisticos  CFEs Turismo    X 5 48 77 125 

 

Planeamento e Gestão do 

Turismo CFEs Turismo    X 5 48 77 125 

 Turismo e Ambiente   CFEs Turismo    X 4 48 52 100 

 Gestão Areas Protegidas CFEs Gestão Ambiental  X   4 64 36 100 

 

Estratégias de Desenvolvimento 

Rural Sustentável CFEs Desenvolvimento  X   5 48 77 125 

 Trabalho de Culminação de Curso CFEs  X   6 32 118 150 

TOTAL 2º SEMESTRE     29 288 437 725 

  

TOTAL ANUAL - 4º ANO 60 592 908 1500 

Legendas:   

 
 

 
 
 
 
 



 

Matriz do Minor em Gestão Ambiental  

 

Tabela 5: Matriz de organização curricular do  Minor em Gestão Ambiental   
1º

 S
E

M
E

S
T

R
E

 
Código da 
Disciplina 

Disciplina Componente 
de Formação 

Área Científica Ano Semestre 
Componentes 

Créditos 
Académicos 

Horas Lectivas 

Nucle
ar 

Complem
entar Total 

Semestral 

Contacto Estudo Total 

 
Climatologia 

CFEs Gestão Ambiental 1 I   X 6 80 70 150 

 História de Moçambique CFG   3 I   X 4 40 60 100 

 
Ecossistemas da Terra e Biodiversidade 

CFEs Gestão Ambiental  1 II  X  4 48 52 100 

 Fundamentos de Estudos Ambientais 
CFEs Gestão Ambiental 2 I   X 5 64 61 125 

 Avaliação Integrada de Recursos 

Naturais e Ordenamento Territorial 
CFEs Gestão Ambiental 2 II   X 4 64 36 100 

 
Teoria de Desenvolvimento Comunitario 

CFEs Gestão Ambiental 2 II  X 7 80 95 175 

 
Tema Transversal III 

  3 I   1 8 17 25 

TOTAL 1º SEMESTRE 31 384 391 775 

2º
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

 
Sistema de Gestão Ambiental 

CFEs Gestão Ambiental 3 II   X 5 48 77 125 

 
Gestão de  Riscos Ambientais 

CFEs Gestão Ambiental 3 II   X 7 64 111 175 

 
Avaliação do Impacto Ambiental 

CFEs Gesão Ambiental 4 I   X 6 64 86 150 

 
Estágio Técnico-Profissional 

CFEs Gesão Ambiental  4 I  X 6 48 102 150 

 

Tendência de Desenvolvimento 

Económico em Africa e 

Mocambique CFG Desenvolvimento  4 I   X 4 40 60 100 

 Tema Transversal IV   4 I    1 8 17 25 

TOTAL 2º SEMESTRE       29 272 453 725 

  

TOTAL ANUAL  60 656 844 1500 

Legendas:   

 
 

 
 



 

Disciplinas do minor em Ecoturismo 

Disciplina Semestre Ano Credito 

Introdução ao Turismo e Lazer/ Fundamentos de Turismo e Lazer I 3 4 

História de Moçambique I 3 4 

Ecoturismo II 3 5 

Geografia do turismo II 3 6 

Legislação aplicada ao turismo II 3 4 

Sociologia do Turismo I 4 6 

Economia do Turismo I 4 5 

Estágio Técnico Profissional I 4 6 

Turismo e Ambiente / Impactos do Turismo II 4 4 

Património Natural, Cultural e desenvolvimento dos Produtos 

turísticos 

II 4 5 

Tendência de Desenvolvimento Económico em Africa e 

Mocambique 

I 4 4 

Planeamento e Gestão do Turismo / Marketing Turistico II 4 5 

Tema Transversal III II 3 1 

Tema Transversal IV II 4 1 

TOTAL DE CREDITO  60 

 

 



 

12. PLANO DE ESTUDOS 
Na tabela 5, é apresentado o Plano de estudos do curso de Licenciatura em 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (Major).  

Tabela 5- Plano de estudos do curso de Licenciatura em Licenciatura em Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (Major) 1º e 2º anos 

1º ano - Major em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário 

Código Denominação CF AC S H Cr PR 

1º 2º HCS HCT 

 
Métodos de Estudo e 
Investigação Científica CFG 

Metodológica X  
3 48 5 

 

 Fundamentos de Estatística  CFE Estatística   X  3 48 3  

 Climatologia CFE Geografia  X  5 80 6  

 Estudo Recursos Pedológicos  CFE Geografia  X  5 80 6  

 
Formas da Terra e 
Geodiversidade  CFE 

Gestão 
Ambiental  

X  
5 80 6 

 

 Cartografia CFE Técnica  X  5 80 6  

 Técnicas de Expressão em LP CFG Línguas  X 3 40 4  

 Tema transversal  CFG   X 1 8 1  

 Fundamentos de Economia CFE Economia   X 3 48 3  

 
Ecossistemas da Terra e 
Biodiversidade  CFE 

Gestão 
Ambiental  

 X 
3 48 4 

 

 Hidrologia CFE Geografia   X 5 80 6  

 Demografia CFE População   X 5 80 6  

 
Prática Técnico-Profissional 
I(Diagnóstico Ambiental) CFP 

  X 
3 48 4 

 

 Total anual 1º ano     48 768 60  

2º ano - Major em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário 

 Inglês CFG Línguas X  3 48 4  

 Introdução a Planificação  CFE Planificação  X  4 64 5  

 
Gestão de Recursos Hídricos 

CFE 
Gestão 
Ambiental  

X  
4 64 6 

 

 
Fundamentos de Estudos 
Ambientais  CFE 

Gestão 
Ambiental  

X  
4 64 5 

 

 Geografia de Moçambique  CFE Geografia  X  4 64 6  

 
Prática Técnico-Profissional 
II(Geoprocessamento) CFP 

 X  
3 48 3 

 

 
Antropologia Cultural de 
Moçambique CFG 

Social  X 
3 40 4 

 

 Tema transversal  CFG   X 1 8 1  

 
Desenvolvimento de Pequenas 
Medias e Micro Empresas CFE 

Desenvolviment
o  

 X 
3 48 3 

 

 

Avaliação Integrada de 
Recursos Naturais e 
Ordenamento Territorial CFE 

Geografia   X 

4 64 4 

 

 Sociologia Ambiental CFE Gestão Ambiental   X 4 64 6  



 

 
Planificação Estratégica de 
Desenvolvimento CFE 

Planificacao   X 
4 64 6 

 

 
Teoria de Desenvolvimento 
Comunitário  CFE 

Desenvolviment
o  

 X 
5 80 7 

 

 Total anual 2º ano      720 60  
Legenda: CF – Componente de formação; AC – Área científica; S – Semestre; H – Horas; HCS – Horas 

de contacto semanais; HCT – Horas de contacto totais; Cr – Número de Créditos; PR – Pré-requisito. 

 

O plano de estudos do 1º e 2º ano é o mesmo para a habilitação em Gestão de 

Ecoturismo. Segue-se a tabela 6, relativa ao Minor em Ecoturismo, para o 3º e 4º ano. 

 

Tabela 6: Plano de estudos do Major em Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário e Minor em Ecoturismo, 3º e 4º anos 

3º Ano - Major em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário e Minor em Ecoturismo 

Código Denominação CF A C S H Cr PR 

1º 2º HCS HCT 

 História de Moçambique CFG Historia X  3 40 4  

 Tema transversal  CFG Transversal X  1 8 1  

 
Noções de Direito Ambiental  

CFE 
Gestão 
Ambiental  

X  
3 48 4 

 

 
Educação Ambiental  

CFE 
Gestão 
Ambiental  

X  
3 48 6 

 

 
Sistema de Gestão Ambiental  

CFE 
Gestão 
Ambiental  

X  
3 48 5 

 

 
Planificação Regional do e Uso 
da Terra CFE 

Planificação  X  
4 64 5 

 

 Introdução ao Turismo e Lazer CFE Turismo  X  4 64 4  

 Ecoturismo  CFE Turismo   X 3 48 5  

 Finanças Publicas CFE Planificação   X 3 48 5  

 
Gestão de Riscos Ambientais  

CFE 
Gestão 
Ambiental  

 X 
4 

64 
7 

 

 Geografia do Turismo  CFE Turismo   X 4 64 6  

 
Legislação Aplicada ao 
Turismo  CFE 

Turismo  X 
3 

48 4  

 

Prática Técnico-Profissional 
III(Sistema de Gestão 
Ambiental) CFP 

Prática  X 

3 

48 4  

 Total anual 3º ano      640 60  

A) 4º ano - Major em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário e Minor em Ecoturismo 

 

Tendência de Desenvolvimento 
Económico em África e 
Moçambique CFG 

Desenvolviment
o  

X  

3 

40 4  

 Tema transversal  CFG  X  1 8 1  

 Avaliação do Impacto CFE Gestão X  3 48 6  



 

Ambiental Ambiental  

 Sociologia do Turismo  CFE Turismo  X  3 48 6  

 Economia do Turismo  CFE Turismo  X  3 48 6  

 
Planificação de Projectos 
Desenvolvimento  CFE 

Planificação  X  
3 

48 3  

 Estágio Técnico-Profissional  CFP  X  3 48 6  

 

Património Natura, Cultural e 
Desenvolvimento dos Produtos 
Turísticos  CFE 

Turismo   X 

3 

48 5  

 
Planeamento e Gestão do 
Turismo  CFE 

Turismo  X 
3 

48 5  

 Turismo e Ambiente  CFE Turismo  X 3 48 4  

 
Gestão Áreas Protegidas 

CFE 
Gestão 
Ambiental  

 X 
4 

64 4  

 

Estratégias de 
Desenvolvimento Rural 
Sustentável CFE 

Educação 
Ambiental 

 X 

3 

48 5  

 
Trabalho de Culminação de 
Curso CFE 

Gestão 
Ambiental 

 X 
2 

32 6  

 Total anual 4º ano      592 60  

 

13. TABELA DE PRECEDÊNCIAS 
A tabela 7 apresenta as precedências do curso de Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário Major e Ecoturismo Minor. 

 

Tabela 7: Precedências 

A inscrição em Depende da aprovação em 

Gestão de Recursos Hídricos  Hidrologia 

Ecossistemas da Terra e Biodiversidade  Climatologia 

Planificação Estratégica do 
Desenvolvimento  

Introdução a Planificação  

 
 

14. TABELA DE EQUIVALÊNCIAS 
A tabela 8 estabelece as equivalências entre o actual plano de estudos (2007) e 

o novo plano introduzido em 2010. 

Tabela 8: Equivalências 

Actual Plano de Estudos 2007 Novo Plano de Estudos 2010 



 

1. Fundamentos de Estatística  
2. Formas da Terra e Geodiversidade 
3.  Climatologia 
4.  Estudo dos Recursos Pedológicos 
5.  Ecossistemas da Terra e Biodiversidade  
6. Cartografia  
7. Fundamentos de Economia  
8. Hidrologia 
9. Demografia e Geografia da Populacao e 

Povoamentos  
10.  Introdução à Planificação 
11. Gestão dos Recursos Hídricos 
12. Fundamentos de Estudos Ambientais 
13. Geografia Económica de Moçambique  
14. Geografia Física de Moçambique  
15. Geografia Económica de Moçambique e 

Geografia Física de Moçambique  
16. Desenvolvimento de Pequenas Medias e 

Micro Empresas  
17.  Psicologia Ambiental e de Desenvolvimento  
18. Teorias de desenvolvimento comunitário I e II 
19.  Avaliação Integrada dos Recursos Naturais e 

Ordenamento Territorial  
20. Planificação Económica  
 
21. Planificação Regional do Uso da Terra e 

Desenvolvimento  
22. Educação Ambiental  
23. Finanças Publicas  
24. Sistema de Gestão Ambiental 
25. Gestão de Riscos Ambientais 
26. Sociologia Ambiental 
27. Noções de Direito Ambiental 
28. Avaliação do Impacto Ambiental de Projectos 

de Desenvolvimento  
29. Planificação de Projectos de Desenvolvimento 

I e II 
30. Gestão de Áreas Protegidas 
31. ________________________________ 

 
32. Trabalho de Culminação de Curso 
33. Técnicas de Expressão em Língua 

Portuguesa; 
 
34. Metodologia de Investigação Cientifica  

 

__________________________________ 
        
_____________________________________ 

1.Fundamentos de Estatística  
2. Formas da Terra e Geodiversidade 
3.  Climatologia 
4.  Estudo dos Recursos Pedológicos 
5.  Ecossistemas da Terra e Biodiversidade  
6. Cartografia  
7. Fundamentos de Economia  
8. Hidrologia 
9. Demografia 

 
10.  Introdução à Planificação 
11. Gestão dos Recursos Hídricos 
12. Fundamentos de Estudos Ambientais 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
13. Geografia de Moçambique  
 
14. Desenvolvimento de Pequenas Medias e 

Micro Empresas  
15. __________________________________ 
16.  Teorias de desenvolvimento comunitário 
17.  Avaliação Integrada dos Recursos 

Naturais e Ordenamento Territorial  
18. Planificação Estratégica de 

Desenvolvimento 
19. Planificação Regional do Uso da Terra  
 
20. Educação Ambiental  
21. Finanças Publicas  
22. Sistema de Gestão Ambiental 
23. Gestão de Riscos Ambientais 
24. Sociologia Ambiental 
25. Noções de Direito Ambiental 
26. Avaliação do Impacto Ambiental 
 
27. Planificação de Projectos de 

Desenvolvimento 
28. Gestão de Áreas Protegidas 
29. Estratégias de Desenvolvimento Rural 

Sustentável  
30. Trabalho de Culminação de Curso 
31. Técnicas de Expressão em Língua 

Portuguesa; 
32. Métodos de Estudo e Investigação 

Cientifica; 
33. Inglês; 
34. História de Moçambique;  

 
35. Antropologia Cultural de Moçambique.  
36. Tendência de Desenvolvimento Económico 

em África e Moçambique  



 

Antropologia Cultural  

1. Tendência de Desenvolvimento Económico e 
social em África e Moçambique  

__________________________________ 
Praticas de Campo  

37. Praticas Técnico Profissional  
 

 
 
Ecoturismo  
 

1. Introdução ao Turismo e Lazer 
2. Ecoturismo  
3. Sociologia do Turismo  
4. Património Natural, Cultural e 

desenvolvimento dos produtos turísticos  
5. Planeamento e gestão do turismo  
6. Turismo e Ambiente  
7. Economia do Turismo  
8. Geografia do turismo  
9. Legislação aplicada ao turismo  

 

15. PLANO DE TRANSIÇÃO 
O Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário Major e Ecoturismo 

Minor seguirá o seguinte plano de transição 

1) Os estudantes que tiverem transitado para o 2º, 3º ou 4º anos em 2009 

continuam a reger-se pelos planos de estudos actual (2007); 

2) Os estudantes que tenham transitado para o 2º ano em 2009 e que tenham 

reprovado em disciplinas do 1º ano, terão mais uma oportunidade de fazer a 

disciplina do antigo currículo. Se o estudante tornar a reprovar, pela segunda 

vez, numa disciplina do actual currículo terá de se integrar no novo currículo; 

3) Todos os estudantes que, nos anos subsequentes à introdução do novo 

currículo, reprovarem de ano e não conseguirem completar o curso, nos 

moldes do actual currículo, só deverão realizar as suas inscrições depois de 

consultarem a tabela de equivalências, a fim de serem devidamente 

enquadrados no novo currículo. 



 

16. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A avaliação no Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário 

Major e Ecoturismo Minor, assumirá um carácter formativo e contínuo e obedecerá ao 

estipulado no Regulamento Académico da UP. 

Ao longo do curso o estudante desenvolverá uma série de trabalhos que serão 

objecto de avaliação. Dentre os trabalhos previstos, individuais, aos pares e em grupos, 

salientamos os seguintes: trabalhos teóricos; trabalhos práticos; seminários; testes; 

exames; actividades das Práticas Técnico profissionalizantes e Estágio Técnico 

Profissional (por exemplo visitas de observação, elaboração de micro projectos, etc.), 

Relatórios de Práticas Técnico-Profissionais e do Estágio Técnico-Profissional; 

autoavaliação; elaboração do portfólio; outras. 

Os Trabalhos de Percurso para a Conclusão do Curso são: Relatório de Estágio; 

Monografia Científica e Exame de Conclusão. 

 

17. FORMAS DE CULMINAÇÃO 
As formas de culminação do curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário Major e Ecoturismo Minor, seguem o preconizado pelo Regulamento 

Académico da Universidade Pedagógica que indica as seguintes: 

a) Monografia. 

b) Exame de Conclusão do Curso; 

18. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 
A tabela 9 apresenta as Instalações e equipamentos existentes do curso de Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento. 

Tabela:9  Instalações e equipamentos 

Nr  Instalações e equipamentos Observações  

1 Salas de aulas equipadas em todas delegações da UP   

2 Sala para professores e pessoal de apoio  

3 Material didáctico (computadores, data show, retroprojectores, e  



 

outros) 

4 Laboratório de GIS  

5 Biblioteca   

6 Bibliografia básica   

7 Locais seleccionados para práticas de campo  

 

19. CORPO DOCENTE E TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
EXISTENTE 
Apresentamos seguidamente o corpo docente do Curso de Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário Major e Ecoturismo Minor da UP, com dados das 

habilitações literárias, experiência profissional, formação pedagógica e disciplinas que 

leccionam. 

 

Tabela 10 – Docentes de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário Major 

e Ecoturismo Minor da UP 

Nome do Docente Habilitacoe
s Literárias 

Formação 
Pedagógic
a 

Disciplinas que pode leccionar 

SIM Não 

Alice Freia Doutorada 
 
 

X  Geodiversidade, Geografia de 
Moçambique; Estágio Técnico 
Profissional 

Ernesto Muheca Doutorado X  Cartografia; Sistema de informação 
Geográfica  

José Julião da Silva Doutorado X  Práticas de Investigação em 
Geografia; Geografia da População e 
Povoamentos; Comércio e Turismo; 
Práticas em Turismo; Estágio técnico 
Profissional em Turismo 

Stela Mithá Duarte Doutorada X  Métodos de Estudo e Investigação 
Científica 

Domingos Ferrão Mestre X  Cartografia; Gestão Ambiental; 
Educação Ambiental; Avaliação 
Integrada de Recursos Naturais  



 

Elisa Eda Nhambire Mestre X  Geografia de Moçambique; Hidrologia; 
Geodiversidade; Biodiversidade 

Francisco Manso Mestre X  Gestão Ambiental; Biodiversidade; 
Educação Ambiental; Gestão de 
Recursos Pedologicos; Problemas 
Ambientais Globais; Sistema de 
Gestão Ambiental 

Januário Língua Mestre X  Métodos de Estudo e Investigação 
Científica; Estágio Técnico Profissional 

José Júlio Junior 
Guambe 

Mestre X  Geografia da População e 
Povoamentos; introdução ao Turismo; 
Fundamentos de Turismo;  
Demografia; Prática Técnico 
Profissionais;  

Luís Adriano 
Guevane 

Mestre X  Geografia da População e 
Povoamentos; Geografia de 
Moçambique; Demografia; Estágio 
Pedagógico em Geografia 

Suzete L. Buque Doutora  X  Métodos de Estudo e de Investigação 
Científica; Estágio Técnico Profissional 

Apolinário Joaquim 
Malauene Nhaposse 

Mestre  X  Climatologia; Gestão de Recursos 
Pedogeografia; Educação Ambiental; 
Sociologia Ambiental; Gestão de 
Riscos Ambientais  

Dário Manuel Isidoro 
Chundo 

Mestre  X  Métodos de Estudo e Investigação 
Científica;Geografia do Turismo, 
Marketing Turismo e Geografia de 
Moçambique.  

Inocência Bata Licenciada X  Geografia da População e dos 
Povoamentos; Estágio Técnico 
Profissional, Educação Ambiental 

Josué Tembe Mestre  X  Geodiversidade; Hidrologia; Gestão de 
Recursos Hídricos 

Francisca Langa Mestre  X  Prática Técnico Profissionais; Estágio 
Técnico profissional, Geografia de 
Moçambique  

Manuel Madeira 
Macandza 

Mestre  X  Cartografia; Geografia de 
Moçambique; Sistema de Informação 
Geográfica; Estágio Pedagógico em 
Geografia; Planificação Regional de 
Uso de Terra e Desenvolvimento 

Sabil Damião 
Mandala 

Mestre  X  Cartografia; Métodos de estudo e 
investigação científica; Sistema de 
Informação Geográfica; Estágio 
Técnico Profissional; Avaliação 
Integrada de Recursos Naturais  



 

Ussene Issufo 
Hassamo 

Licenciado X  Geografia da População e dos 
Povoamentos; Demografia, Teoria de 
Desenvolvimento Comunitário  

José Lourenço 
Neves  

Licenciado  X  Demografia, Sociologia do Turismo, 
Ecoturismo.  

Bernardino José 
Bernardo  

Licenciado X  Fundamentos de Estudos Ambientais 
e Gestão de Riscos Ambientais  

Alana Sengulane  Licenciada  X Cartografia e Sistema de Informação 
Geográfica 

Aniceto dos 

Muchangos  

Catedrátic

o 

X  Gestão Ambiental; Geografia de 

Moçambique; Educação Ambiental, 

Planificação Regional de Uso de 

Terra e Desenvolvimento; 

Fundamentos de Estudos 

Ambientais  

Rachael Thompson Doutorada X  Métodos de Estudo e Investigação 

Científica 

Zacarias A. Ombe Doutorado X  Educacao ambiental, Gestão 

Ambiental, Estudos de Recursos 

Pedologicos  

Raimundo 

Mulhaisse 

Mestre X  Educacao Educacao ambiental, 

gestão Ambiental,  

Félix Muzime Licenciado X  Ecossistema da Terra e 

Biodiversidade  

Garcia da Silva 

Retxua 

Licenciado X  Geografia de Mocambique 

Inácio Syawadya Licenciado X  Geografia de Mocambique  

Luísa Sumana Mestre X  Educação Ambiental  

Mário Uacane Mestre  X  Demografia  

Alexandre Albino Mestre X  Didáctica da Geografia; Prática 

Pedagógica de Geografia; Estágio 

Pedagógico 

Tomas Benjamim Licenciado  X  Climatogeografia; Pedogeografia; 



 

Machili Estágio Pedagógico em Geografia 

Brito dos S. 

Caetano 

Licenciado   Geografia de Moçambique, Prática 

Pedagógica em Geografia; Estágio 

Pedagógico em Geografia 

Carlos S. Bonga Licenciado   Hidrologia; Geodiversidade; Prática 

Técnico Profissional  

Elias Luís 

Maxambe 

Licenciado   Biodiversidade;  

Latifo Arlindo 

Matiquiua 

Mestre    Gestão de Riscos Ambientais;  

Hilário Fernando 

Mucuto 

Licenciado   Cartografia;  

Isaías M. Mafavisse Licenciado   Geografia de Moçambique;  

Maria F. P. 

Majacunene 

Licenciado   Geografia da População e 

Povoamentos;  

Reginaldo 

Muacuveia 

Licenciado   Geodiversidade;  

Vanito V. M. Frei Licenciado   Teoria de Desenvolvimento 

Comunitário 

Adalberto Moulinho Licenciado   Gestão de Riscos Ambientais 

Valdemiro 

Chemane 

Licenciado   Educação Ambiental 

João Mendes Lima Mestre   Introdução a Planificacao, 

Planificação Economica, Teoria do 

Desenvolvimento Comunitario  

Eusébio M. 

Maquina 

Mestre  X  Cartografia, Geografia de 

Moçambique; elaboração de 

projectos de desenvolvimento 

Comunitario 

Gina Amélia Sitoe Licenciado  X Geografia da População e 



 

Povoamentos 

José Mariano 

Nicumua 

Licenciado  X Formas da Terra e Geodiversidade  

Luck Vicente Injage Mestre   X Climatologia, Hidrologia, Gestão de 

recursos Hidricos, Gestao de 

Riscos Ambientais  

Gustavo Sobrinho 

Dgedge 

Doutor X  Gestao de Riscos Ambientais, 

Sociologia Ambiental, Climatologia. 

Maria Verónica 

Mapatse 

Mestre X  Educação Ambiental 

Idolgy Mabunda  Mestre  X  Cartografia  

Nelson Filipe Mestre  X  Climatogeogafia, estudos de 

Recursos Pedologicos, Educação 

Ambiental 

 

20. ANÁLISE DE NECESSIDADES 
Apresenta-se, de seguida, as necessidades materiais e humanas para a 

implementação do novo currículo tabela 11 (A e B). 

 

Tabela 11 - Necessidades materiais e humanas 

A - Materiais 

Nº Item Quantidade Observação 

1. 
Salas de aula 

05 - 

2 Gabinete para o director do curso 01 - 

3 Mesa de trabalho e cadeiras 4 1 mesa e 3 cadeiras 

4 Sala de professores  1  

5 Mesa e respectivas cadeiras 36 1 mesa e 18 cadeiras 

6 Gabinete para o serviço de apoio ao 
curso 

01  

7 Carteiras e cadeiras para estudantes 300  

8 Viatura de campo (todo o terreno) 01  

9 Fotocopiadora 01  

10 Geleira 01  

11 Receptores de GPS e Softwares   



 

(Arc. view, Mapinfo) 

12 Anfiteatro 01  

13 Aparelhos de ar condicionado para 
os gabinetes 

  

14 Retroprojectores 03  

15 Computadores Para os docentes 07  

16 Estantes 04  

17. Armários 04  

18. Sala para laboratório de Cartografia* 01  

19. Laboratório polivalente  01  

20. Impressoras 04  

 Mini bus 01 60 lugares 

Funcionamento 

20. Quadro branco 06  

21. Flash 20/ano  

22. Transparentes para fotocopiadora 10cx/ ano  

23. Transparentes para escrever 10 cx/ano  

24. Canetas para transparentes 4 cx/ ano  

25. Canetas para quadro branco 4 cx /ano  

26. Bibliografia 100 títulos 300.000,00Mt para aquisição de 
bibliografia 

27. Resmas de papel para fotocópia 05/ mês  

28. Resmas de papel de rascunho 04/ mês  

29. Esferográficas vermelhas, pretas e 
azuis 

6cx/ano  

30. Post it grandes 14/mês  

31. Cola  06 tubos/Ano  

32. Guilhotina 1  

33. Agrafadores 8  

 

 

B - Humanas 

Nº Designação Disciplina Observação  

1. Monitores Todas as 

disciplinas 

 

2. Pessoal permanente de apoio ao 

curso 

 Em todas delegações 

onde temos o curso  

3 Técnico de laboratório de GIS   

 



 

21. CONCLUSÃO 
A proposta curricular do curso de Bacharelato e Licenciatura em Gestão 

Ambiental, Planificação e Desenvolvimento comunitário ora apresentada, resulta do 

trabalho conjunto de todos docentes do Departamento de Geografia da UP. 

Várias foram as dificuldades encontradas ao longo de todo o processo de 

elaboração da mesma, todavia a sua superação resultou da entrega e contribuição de 

todos os colegas. As principais dificuldades estiveram à volta da procura de consensos 

sobre a estrutura da proposta, daí que as reflexões apontavam para: 

 a definição das copetencias, dos objectivos gerais do curso e dos perfis do 

Licenciado; 

 maior reflexão sobre o perfil de entrada, de saída e o perfil ocupacional do 

Licenciado; 

 ainda referir as reflexões em torno da definção do minor. 

Outro grande constrangimento esteve ligado por um lado, à quantificação do 

material necessário para o arranque do novo curso devido à flutuação da moeda e 

preços no mercado nacional e, por outro, devido à falta de informação definitiva sobre o 

local onde funcionará o novo curso. 

Finalmente, o plano curricular do curso de Licenciatura em Gestão Ambiental, e 

Desenvolvimento comunitário (Major) e Ecoturismo (Minor) na componente de 

formação geral e bases privilegia a abordagem de temáticas actuais relacionadas com 

a gestão dos recursos naturais como por exemplo, As Mudanças Ambientais globais, A 

Questão da Pobreza e o Desenvolvimento Económico, O HIV - SIDA, Utilização das 

Novas Tecnologias aplicadas à solução de problemas ambientais e ao 

desenvolvimento económico e social (Teledetecção e Sistemas de Informação 

Geográfica). E na componente de Formação Especifica privilegia a abordagem de 

temas relacionadas com a gestão ambiental e desenvolvimento comunitário em prol do 

combate a pobreza com base numa correcta planificação e gestão dos recursos 

disponíveis. 
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22. PROGRAMAS TEMÁTICOS DAS DISCIPLINAS DA 
COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRATICA 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

Disciplina - Estágio Técnico Profissional 

Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Pratica  

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (48 horas de 

contacto + 102 horas de estudo) 

1. Competências 

 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Estágio Técnico Profissional, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Planificação e Desenvolvimento 

Comunitário, aplicando os saberes em Estágio em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de Estágio 

técnico profissional, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Estágio técnico 

profissional, visando a promoção do desenvolvimento das comunidades e 

a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através de Projectos de 

Desenvolvimento baseando-se no desenvolvimento sustentável; 

 Elaborar relatórios técnicos em projectos ambientais. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objectivos gerais  

 

Com a disciplina Estágio técnico profissional o estudante deve: 

 Compreender a importância do Estágio em Planificação e 

Desenvolvimento Comunitário; 

 Dominar os fundamentos teórico-práticos do desenvolvimento 

Comunitário; 

 Desenvolver capacidades, habilidades e atitudes de integrar a teoria nos 

contextos reais de prática da planificação e desenvolvimento comunitário, 

adquirindo assim experiências de planificação fundamentadas na prática 

quotidiana. 

 

3. Conteúdos e carga horária  

Nr Conteúdos Carga horária 

Contacto  Estudo  

 1. Orientações Gerais:  
1.1 Escolha da actividade e local para 
estágio 
1.2 Elaboração e encaminhamento da 
documentação de estágio 
1.3 Actividades de pesquisa associadas à 
implantação do projeto de estágio 
1.4 Revisão da literatura relacionada com 
a actividade de estágio 
1.5 Elaboração do projecto de extensão 
1.6 Orientação de estágio 
1.7 Dinâmicas e debates sobre o campo 
de estágio em sala de aula 

 

10 10 

 2. Aplicação e desenvolvimento de Plano de 
Projecto de Gestão Ambiental 

10 10 

 3. Relatório e apresentação do Projecto de 
Gestão Ambiental 

28 80 



 

 Temática dos conteúdos de Projecto de Estágio: 
1. Projecto de Levantamentos de Dados 

geoambientais com uso de GPS. 
2. Elaboração de Planos de Projectos de 

Gestão Ambiental 
3. Projecto de Educação Ambiental na 

Escola: Princípios gerais de Educação 
Ambiental 

4. Projecto de Recuperação Ambiental em 
zonas impactadas. 

5. Projecto de Zoneamento Ambiental. 
6. Projecto de Gestão de Resíduos Urbanos. 
7. Projecto Ambiente como projecto 

comunitário 
8. Pesquisa em outras áreas relacionadas 

com Gestão Ambiental. 

Sub-total 48 102 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os trabalhos de Estágio Profissional, serão de carácter optativo do estudante. O 

estudante optará um dos trabalhos, seja organizado pelo Departamento, ou contacto 

pelo próprio estudante. 

O Estágio supervisionado, pode ser feito através de acompanhamento do 

Docente do e/ou Técnico qualificado de outras instituições em área de Ciências de 

Informação Geográfica e áreas afins. Os métodos de ensino aprendizagem serão 

participativos e centrados no estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer 

exposições dialogadas. Nas aulas práticas os estudantes apresentarão temas 

previamente preparados, seguindo-se o debate.  

O Estágio Profissional supervisionado terá como objectivo preparar o estudante 

para o exercício profissional competente, através da vivência de situações concretas de 

trabalho, e poderá ser realizado: 

 No próprio Campus Universitário sob forma de projectos amplos ou de etapas 

típicas do (s) processo (s) produtivo (s) da área profissional; 

 Em instituições Públicas ou Empresas Privadas outras organizações; 

 Em unidades de aplicação ou instituições pedagógicas; 



 

 Sob a forma de actividades de extensão, mediante a participação dos estudantes 

em empreendimentos ou projectos de interesse social-comunitário.    

Os estudantes trabalhadores, quando inseridos em actividades produtivas relacionadas 

à área profissional do curso, poderão ter essa efectiva prática profissional reconhecida 

para fins do cumprimento da carga horária de estágio supervisionado, a partir da 

avaliação do relatório a ser apresentado.   

O Departamento de Geografia organizará para cada área Plano de Estágio 

Supervisionado, mantendo os seguintes registos: 

1. Responsável pela Supervisão de Estágio; 

2. Objetivos; 

3. Justificativas; 

4. Metodologia; 

5. Acompanhamento, controle e avaliação; 

6. Tempo de duração; 

7. Previsão de entidades cedentes a serem contatadas (número e ramo de actividades). 

 

 
5. RECURSOS INSTRUCIONAIS 
 

 Equipamento de colecta de dados topográficos em campo: (Teodolitos, Estações 

Totais, Níveis, Receptores de Navegação por Satélites, Gravímetros, Trenas). 

 Equipamento informático e softwares cartográficos em gabinete (Tratamento e 

edição de Plantas e Perfis Topográficos). 

 Camaras Fotográficas Digitais. 

 Meios de Transporte. 

 Meios de acomudação em Campanha de trabalhos de campo. 

 Mantimentos em trabalhos de campo. 

 

6. Avaliação 

A disciplina de Estagio Técnico Profissional, a avaliação das Horas de contacto vai 

basear-se num teste escrito, a participação do estudante em sessões de orientação de 

projectos de pesquisa científica, em todas fases do projecto. Horas de Estudo 



 

Independentes estimados de trabalhos em grupo ou individuais realizados de forma 

independente, como a recolha de dados para o projecto de pesquisa, o desempenho 

do estudante, a organização do portfólio. A disciplina culmina com a produção de um 

Relatório de Estágio.  

 

7. Língua de ensino 

 Português  
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9. Docente  

O docente por indicar pelo departamento  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Faculdade de Ciências da Terra  
Departamento de Geografia 

 

Disciplina – Prática Técnico 
Profissional I (Diagnóstico Ambiental) 
 

Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Pratica  

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo ambientais, participando em equipas de trabalho 

que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 conhece conceitos fundamentais da respectiva área científica e dos 

métodos de trabalho apropriados; 

 sabe estruturar o raciocínio de uma forma lógica e coerente; 

 sabe utilizar a sua criatividade de forma autónoma, tentando alcançar 

novas soluções no contexto em que cada problema se insere, sabendo 

recorrer às fontes de informação disponíveis para a resolução dos 

problemas encontrados; 

 ser capaz de utilizar de forma integrada, os saberes próprios da sua 

especialidade e os saberes transversais e multidisciplinares adequados; 

 tem capacidade de apresentar, de forma oral ou gráfica e escrita, os seus 

estudos, conclusões ou propostas; 

 
2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Prática Técnico Profissional I o estudante deve: 



 

 Compreender a importância da reflexão e de motivação sobre os assuntos mais 

relevantes identificados nos respectivos ambientes em que decorre o processo 

de sua formação; 

 Desenvolver ideias assentes no seu ambiente circundante tendo em conta as 

tendências do desenvolvimento económico e Social; 

 Integrar conteúdos mais significativos inferidos das áreas temáticas do curso, 

designadamente: Planificação, Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário, Demografia e População; Riscos Ambientais, Geografia de 

Moçambique, ou das linhas de pesquisa definidas nos respectivos 

departamentos académicos; 

 Desenvolver a capacidade, habilidade atitude de problematizar as tendências 

actuais do desenvolvimento económico e social. 

3. Conteúdos e cargas horárias 

N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução: orientações metodológicas  8 4 

2 Áreas temáticas de observação: 

 Diagnostico ambiental; 

 Avaliação de Recursos Naturais de uso 
comunitario; 

 Funcionamento de instituições de gestão de 
Recursos Naturais; 

 Serviços prestados ao cidadão (nível de satisfação 
e constragimentos) 

10 8 

3 Trabalho de campo 10 35 

4 Seminários  20 5 

Su-total 48 52 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes efectuarão caminhadas transversais a fim de observar as 

diversas formas de ocupação do espaço, entrevistas informais, produção de diários de 



 

observação, fotografar e apresentarem um portfolios. Nos seminários apresentarão 

temas previamente preparados, seguindo-se o debate. 

 

5. Avaliação 

A disciplina de Prática Técnico Profissional I, a avaliação das Horas de contacto vai 

basear-se num teste escrito, a participação do estudante em sessões de orientação de 

projectos de pesquisa científica, em todas fases do projecto. Horas de Estudo 

Independentes estimados de trabalhos em grupo ou individuais realizados de forma 

independente, como a recolha de dados para o projecto de pesquisa, o desempenho 

do estudante, a organização do portfólio. A disciplina culmina com a produção de um 

projecto de pesquisa.  

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

BALCELLS, Jaime Pujol e MARTIN, Luís Fons. Os métodos no Ensino Universitário. 

Lisboa, Livros Horizonte, 1985. 

 

CAVACO, Maria Helena. Educação ambiental para o desenvolvimento: testemunhos e 

noticias. Lisboa, Escolar Editora, 1992.  

 

CHEREWA, Dionísio, ARMANDO, Atílio e OMBE, Zacarias. Perfil ambiental da Cidade 

de Maputo. Maputo, 1996. 

 

CORSON, Walter, H. Manual global de ecologia: O que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. S. Paulo, Editora Augustus, 1993. 

 

CORREIA, Marta, M. da C. Crescimento Populacional e o Impacto Sobre os Recursos 

Naturais no Bairro da Costa do Sol. Maputo, Trabalho de Diploma para obtenção do 

grau académico de Licenciatura. Instituto Superior Pedagógico, 1990. 



 

 
Docente 

Por indicar pelo departamento  

 



 

Faculdade de Ciências da Terra  
Departamento de Geografia 

 
 

Disciplina - Pratica Técnico 
Profissional II (Geoprocessamento) 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Pratica  

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 3 

Carga horária total - 75 h (48 horas de 

contacto + 27 horas de estudo) 

1. Competências 

O estudante deverá desenvolver as seguintes competências: 

 Estruturar e relacionar projetos em Geoprocessamento; 

 Apresentação dos princípios de funcionamento dos sistemas de posicionamento 
globais e suas formas de aquisição de dados; 

 Aplicação prática de sistamas de análise geoambiental e seus módulos. 
 
2. Objectivos gerais  

O estudante deverá desenvolver as seguintes competências: 

 Desenvolver a capaciadade de compreençao, interpretação e aplicação do 
Geoprocessamento aplicado á Gestão Ambiental 

 Saber utilizar ferramenta tecnológica de Geoprocessamento para tomada de 
decições em projectos ambientais. 

 Análise de dados espaciais geográficos e geoprocessados (Bases de Dados 
Digitais Geográficos);  

 Planeamento e gerenciamento sócio-econômico-ambiental realizando consultas 
e cruzamento de informações a partir de álgebra de mapas; 

 Conhecer a estrutura e o funcionamento básicos do Sistema de Posicionamento 
Global. 

 Saber colectar dados com uso da tecnologia de posicionamento Global em 
projecto ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Conteúdos e carga horária  
 

Nr  Conteúdos  Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução ao Geoprocessamento: Conceitos e Histórico e 
Geotecnologias.  

3 2 

2 Sistemas de Posicionamento Global: Conceitos Básicos e 
Aplicações. 

9 4 

3 Técnicas e fases de Colecta de Dados em 
Geoprocessamento. 

4 3 

4 Implantação de Sistema de Gestão Ambiental. 6 3 

5 Banco de dados Geográficos: Modelos de dados 
Geográficos e Representação computacionais do espaço 
geográfico. 

6 3 

6 Tipos, estruturas, captura, manipulação, modelagem e 
análise de dados. 

6 4 

7 Análise e planeamento e espacial e sócio-econômico-
ambiental. 

6 4 

8 Seminários sobre Áreas de Aplicação do 
Geoprocessamento. 

4 2 

9 Geoprocessamento e Aplicações: estudos de casos 4 2 

Sub total 48 27 

Total 75 
 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 
 

Esta disciplina compreenderá aulas de exposição oral para a apresentação dos 

conceitos, demostrados nos conteúdos programáticos, suportados por demonstrações. 

Serão realizados exercícios práticos na sala de aula para consolidação das meterias 

dadas. Reserva-se o tempo para o estudante desenvolver as habilidades por meio de 

leitura e resolução de exercícios práticos. 

 

5. Avaliação 

A disciplina de Prática Técnico Profissional II, a avaliação das Horas de contacto vai 

basear-se num teste escrito, a participação do estudante em sessões de orientação de 

projectos de pesquisa científica, em todas fases do projecto. Horas de Estudo 

Independentes estimados de trabalhos em grupo ou individuais realizados de forma 

independente, como a recolha de dados para o projecto de pesquisa, o desempenho 

do estudante, a organização do portfólio. A disciplina culmina com a produção de um 

projecto de pesquisa.  



 

 

6. Língua de ensino 

 Português  

 
Bibliografia  

DRUCK, S. CARVALHO, e outros. Análise Espacial de Dados Geográficos. INPE. 
São José dos Campos, 2ª ed. 2002. 
JOÃO Luís de Matos. Fundamentos de Informação Geográfica, Lidel – Edicções 
Técnica, Lda, 2004. 
LEÃO Neto. Sistemas de Informação Geográfica, FCA - Editora Informática, 1998. 
MENDES, Carlos André Bulhões; CIRILO, José Almir. Geoprocessamento em 
Recursos Hídricos: Princípios, integração e aplicação. Porto Alegre-RS: ABRH, 
2001. 
ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: s.n., 
2000. 
SILVA, J. X. da. Geoprocessamento para análise ambiental. Rio de Janeiro: Ed. do 
Autor, 2001. 

 

Docente 

Por indicar pelo departamento  



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Prática Técnico 
Profissional III (Sistema de Gestão 

Ambiental) 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Pratica  

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Prática Técnico Profissional III, participando 

em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Desenvolver a capaciadade de compreençao, interpretação e aplicação 
do Sistema de Gestão Ambiental 

 Integra conteúdos mais significativos inferidos das áreas temáticas do 

curso, designadamente: Planificação, Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Comunitário, Demografia e População; Riscos 

Ambientais, Geografia de Moçambique, ou das linhas de pesquisa 

definidas nos respectivos departamentos académicos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas nos 

conteúdos mais significativos inferidos das áreas temáticas do curso, 

propondo formas de intervenção; 

 Elabora projectos de sistemas de Gestão Ambiental identificando as 

potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades baseando-se no desenvolvimento 

sustentável. 
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2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Prática Técnico Profissional III o estudante deve: 

 Compreender a importância da reflexão e de motivação sobre os assuntos mais 

relevantes identificados nos respectivos ambientes em que decorre o processo 

de sua formação; 

 Desenvolver ideias assentes no seu ambiente circundante tendo em conta as 

tendências do desenvolvimento económico e Social; 

 Integrar conteúdos mais significativos inferidos das áreas temáticas do curso, 

designadamente: Planificação, Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário, Demografia e População; Riscos Ambientais, Geografia de 

Moçambique, ou das linhas de pesquisa definidas nos respectivos 

departamentos académicos; 

 Desenvolver a capacidade, habilidade atitude de problematizar as tendências 

actuais do desenvolvimento económico e social. 

3. Conteúdos e cargas horárias 

 N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução  2 3 

2 Elaboração de Planos de Gestão Ambiental 12 7 

3 Planificacao em Planos de Gestão Ambiental 10 8 

4 Monitoria de Planos de Gestão Ambiental 12 10 

5 Avaliação de Planos de Gestão Ambiental 12 12 

6 Práticas 16 12 

Su-total 48 52 

Total 100 

 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 
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5. Avaliação 

A disciplina de Prática Técnico Profissional III, a avaliação das Horas de contacto vai 

basear-se num teste escrito, a participação do estudante em sessões de orientação de 

projectos de pesquisa científica, em todas fases do projecto. Horas de Estudo 

Independentes estimados de trabalhos em grupo ou individuais realizados de forma 

independente, como a recolha de dados para o projecto de pesquisa, o desempenho 

do estudante, a organização do portfólio. A disciplina culmina com a produção de um 

projecto de pesquisa.  

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

BRANDAO, Carlos (org.). Pesquisa participante. S. Paulo, Brasília, 1998. 

BALCELLS, Jaime Pujol e MARTIN, Luís Fons. Os métodos no Ensino Universitário. 

Lisboa, Livros Horizonte, 1985. 

CERVO, A.L., e BERVIAL, P.A. Metodologia cientifica. 4 Ed. S. Paulo, MakronBooks, 

1996. 

CAVACO, Maria Helena. Educação ambiental para o desenvolvimento: testemunhos e 

noticias. Lisboa, Escolar Editora, 1992.  

CHEREWA, Dionísio, ARMANDO, Atílio e OMBE, Zacarias. Perfil ambiental da Cidade 

de Maputo. Maputo, 1996. 

CORSON, Walter, H. Manual global de ecologia: O que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. S. Paulo, Editora Augustus, 1993. 

CORREIA, Marta, M. da C. Crescimento Populacional e o Impacto Sobre os Recursos 

Naturais no Bairro da Costa do Sol. Maputo, Trabalho de Diploma para obtenção do 

grau académico de Licenciatura. Instituto Superior Pedagógico, 1990.  

DEMO, Pedro. Pesquisa e informação científica: aportes metodológicos. S. Paulo, 

Papirus, 2001. 
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HOOCKE, José. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. Petrópolis, Vozes,2001. 

LAKA, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: 

4 Ed. S. Paulo, Atlas, 1992. 

LAVILLE, Cristian e DIONNE, Jean. A construção do saber: o manual de metodologia 

de pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre, ARTMED, Belo Horizonte, Editora da 

UFMG, 1999. 

MOREIRA, António Flávio et al. (org.). Para quem pesquisamos, para quem 

escrevemos. O impasse dos intelectuais. S. Paulo, Cortez, 2001.  

REA, Louis e PARKER, Richard. Metodologia de pesquisa: do planejamento à 

execução. S. Paulo, Pioneira, 2000. 

RUDIO, Franz. Introdução ao projecto de pesquisa científica. 24 Ed. Petrópolis, Editora 

Vozes, 1999.  

 

. 

 
Docente 

Por indicar pelo departamento  



UP - DP                               3ª REFORMA CURRICULAR                             PÁG. 55 DE 274 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. PROGRAMAS TEMÁTICOS DAS DISCIPLINAS DA 
COMPONENTE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – MAJOR 
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Faculdade de Ciências da Terra  
Departamento de Geografia 

Campus de Lhanguene, C. Postal: 4040, Av. de Moçambique, km 1, Maputo, Tel: +258 21 401078, Fax: +258 21 401082 

 

Disciplina  - Estatística 

Código -    Tipo - Nuclear 

Nível – 1   Ano –  

Semestre –  2º Créditos 4 – = 100 horas (48h de contacto + 52h de estudo) 

 

1. Competências 

 Compreender a estatística e assim através dela produzir resultados nos diversos 

campos da atividade humana, orientando-se pela análise de dados e pela 

metodologia estatística. 

 Desenvolver o conhecimento do estudante sobre uma população a partir de uma 

amostra, pois a estatística é um conjunto de métodos adequados para a colecta, 

exploração e descrição e para a interpretação de conjuntos de dados numéricos. 

 

2. Objectivos gerais 

 Desenvolver o conhecimento do estudante/pesquisador sobre uma população a 

partir de uma amostra para a colecta, descrição e interpretação de conjuntos de 

dados numéricos. 

 Explorar e representar dados com o intuito de identificar padrões. 

 Recolher, organizar, sumarizar e interpretar dados referentes a diversas 

variáveis através de tabelas de distribuição de frequências, representação 

gráfica e medidas estatísticas. 

 Desenvolver capacidades de trabalhar em equipas realizando pesquisas de opinião 

que envolvam definição da amostra, elaboração de questionário, processamento, 

análise de dados e elaboração de relatórios sobre os resultados. 

 

3. Conteúdos (plano Temático) 
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Temas 

 

Conteúdos 
Horas 

de 
contacto 

Horas 
de 

estudo 

1. 
Introdução à Estatística: 
- Conceitos básicos. 
- Divisão da Estatística. 

3 5 

2. 
Estatística Descritiva: 
- Tabela de frequência para dados simples e para dados 
agrupados em classes. 

6 5 

3. 
Gráficos estatísticos 3 5 

4. 
Medidas estatísticas: 
- Medidas de tendência central 

6 8 

5. 
- Medidas de localização 6 8 

6. 
- Medidas de dispersão 6 6 

7. 
Medidas de associação entre duas variáveis. 
- Correlação linear simples 
- Diagrama de dispersão 

6 5 

8. - Coeficiente de correlação linear de Person 6 5 

9. - Regressão linear simples 6 5 

SubTotal 48 52 

Total 100 

 

4. Disciplina(s) Precedente(s) : Não aplicável 

 

5. Métodos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

Os conteúdos devem ser abordados a partir de situações problemáticas. Os problemas e 

os exercícios devem ser elaborados a partir de situações concretas utilizando sempre que 

possível dados de condizem com a realidade. Assim serão utilizados como material 

didáctico as diferentes informações estatísticas relacionadas com a situação natural, 

política, social e económica de Moçambique. As aulas serão organizadas em teóricas e 

práticas, sendo estas últimas viradas para a discussão de exercícios e trabalhos sejam 

individuais ou em grupos. O uso de pacotes informáticos e a realização de trabalhos 

práticos (estudos de casos) será também uma das metodologias usadas na disciplina 

 

6. Meios de ensino específicos 

 Calculada científica 
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 Computador 

 Inquéritos aplicados em estudos e respectivas bases de dados 

 

5.  Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. Será 

valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento dos 

prazos de entrega dos trabalhos. Ao longo do semestre realizar-se-ão 2 testes escritos  

para a avaliação das horas de contacto e 3 trabalhos para a avaliação das horas de 

estudo independente. A nota média semestral resultará da média aritmética das 

avaliações dadas (60%MHC + 40%MHEI). 

As dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no 

Regulamento Académico da UP. 

 

6.  Bibliografia Básica 

MURETEIRA, B. et all, Introdução à Estatística, 2ª Edição, Mc Graw-Hill, 2007. 

SAMPAIO, E. et al, Exercícios de Estatística Descritiva para Ciências Sociais, 

Edições Sílabo, Lisboa, 2003. 

SILVESTRE, A. L., Análise de dados e Estatística Descritiva, Editora Escolar, 

Lisboa, 2007. 

 

7. Docentes 

Esta disciplina será leccionada por docentes do Departamento de Matemática. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Cartografia 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80 horas de 

contacto + 70 horas de estudo) 

 

Competências  

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Cartografia, participando em equipas de 

trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Cartografia, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise espacial de processos com recurso 

a técnicas de Cartografia; 

 Desenvolve uma visão Cartografia baseada nos seus fundamentos 

básicos, os futuros técnicos estarão em plenas condições de promover, 

com maior racionalidade, a gestão ambiental e desenvolvimento 

comunitário viáveis; 

 Participa em equipas que realizam estudos em Cartografia, visando a 

melhoria da qualidade de vida em Moçambique; 

 Desenvolve capacidades, habilidade e hábitos de trabalho com Sistemas 

de Informação Geográfica para fins práticos e aplicativos. 

 

 

Objectivos Gerais 

Com a disciplina Cartografia o estudante deve: 



 

 Compreender a importância dos Sistemas de Informação Geográfica no 

contexto de outras disciplinas. 

 Conhecer os softwares específicos de processamento de imagens.  

 Dominar métodos de trabalho com Sistemas de Informação Geográfica;  

 Conhecer os principais conceitos de análise espacial de mapas; 

 Conhecer os métodos de generalização de conteúdos e de interpretação com 

precisão a vasta informação contida nos mapas geográficos  

 Compreender a simbolização cartográfica, os elementos espaciais 

geográficos e orientação geográfica das informações espaciais; 

 Analisar e tomar decisões correctas em trabalhos com Sistemas de 

Informação Geográfica. 

 

3. Conteúdos e carga horária  

N  Conteúdos  Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Conceito, objectivo e divisão da cartografia (geral e 
temática) 

3 2 

2 Importância da cartografia no turismo, Gestão 
Ambiental e desenvolvimento comunitário. 

5 2 

3 Sistema de coordenadas. 4 4 

4 Conceitos de escala e seu significado. 4 4 

5 Tipos de mapas e suas finalidades. Símbolos e 
convenções cartográficos. 

5 4 

6 Elementos de um mapa: 
Base cartográfica; Sistema de Projecção cartográfica; 
Escala e seu significado; Simbologia cartográfica e 
legenda. 

4 4 

7 Dados espaciais de representação cartográfica. 6 4 

8 Processo de geração de mapas: o propósito do mapa; 
Definição da Escala do mapa; Seleccionar entidades 
espaciais do território; Escolha do método para a 
representação de pontos, linhas, áreas; Generalização 
das feições para representação. 

12 8 

9 Conceitos básicos do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). 

12 7 

10 Práticas  22 31 

 Sub-total 80 70 

 Total 150 
 



 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 
5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

ALEXANDRE, Fernando; DIOGO, José. Didáctica da Geografia: Contributos para uma 

educação no ambiente. Lisboa: Texto editora, 1990.126 p. 

______. Princípios de Cartografia básica. Brasília: Universidade de Brasília, 1982. 105 

p. 

______. Princípios de Cartografia Topográfica. Brasília: Universidade de Brasília, 1982. 

130 p. 



 

BARCA, Alberto da. Cartografia Didáctica: Técnicas de Produção. Maputo: Editora 

Escolar, 1992. 40 p. 

 

____. O Mapa no ensino da Geografia em Moçambique. Maputo: Editora Escolar, 1992. 

40 p. 

BRITO, R. Soeiro de; POEIRA, Mª de Lourdes. Didáctica da Geografia. Lisboa: 

Universidade Aberta, 1991. 283 p. 

GRAVES, Normam J. "Métodos de Ensino: Observação directa" in: UNESCO para o 

Ensino da Geografia. Lisboa: Editorial estampa, 1978. pp. 71-124.  

JOAQUIM Alves Gaspar. Dicionário de Ciências Cartográficas. Lidel – Edicções 

Técnica, Lda, 2004. 

JOÃO Luís de Matos. Fundamentos de Informação Geográfica, Lidel – Edicções 

Técnica,  

Lda, 2004. 

LEÃO Neto. Sistemas de Informação Geográfica, FCA - Editora Informática, 1998. 

LIBAULT, André. Geocartografia. São Paulo: Universidade de São paulo, 1975. 338 p. 

MINED (Ministério da Educação). Atlas Geográfico Universal, 2ª ed. Maputo: MINED, 

1997. 80 p. 

SPIERS, B. Guia para a preparação e Desenho de mapas temáticos para a utilização 

de reprodução em Ozalid. Maputo: Instituto Nacional de Investigação Agronómica, 

1984. 37p. 

VLYN M. Moraes Novo. Sensoriamento remoto. Editora Blucher. São Paulo, 2008. 

 

Docente  

Por indicar pelo departamento  



 

 
Faculdade de Ciências da Terra 

Departamento de Geografia 
 

Disciplina - Fundamentos de 
Economia  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 3 

Carga horária total - 75 h (48 horas de 

contacto + 27 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Fundamentos de Economia, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Fundamentos de Economia, aplicando 

os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e de técnicas de 

Fundamentos de Economia; 

 Descreve os elementos que concorrem para o aparecimento do problema 

económico; 

 Desenvolve uma visão económica baseada nos seus fundamentos 

básicos, os futuros técnicos estarão em plenas condições de promover, 

com maior racionalidade, a gestão ambiental e desenvolvimento 

comunitário; 

 Participa em equipas que realizam estudos de Fundamentos de 

Economia, visando a melhoria da qualidade de vida em Moçambique; 

  Analisa os factores de mercado. 

 

2- Objectivos Gerais 

Com a disciplina Fundamentos de Economia o estudante deve: 

 Compreender a essência da ciência económica com base na análise das teorias 

económicas; 



 

 Descrever o papel do estado na economia; 

 Analisar os factores de mercado, o comércio internacional e a economia 

mundial; 

 Desenvolver atitude crítica na análise dos factores de mercado, o comércio 

nacional e internacional. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução a economia 2 - 

2 A ciência económica 2 2 

3 Problema económico 8 4 

4 Os elementos básicos da oferta e da procura 6 3 

5 Os factores de mercado 9 4 

6 As teorias económicas 9 6 

7 O papel do estado na economia  6 4 

8 O comércio internacional e a economia mundial 6 4 

Sub-total 48 27 

Total 75 

 
4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 



 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho de pesquisa  
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

NEVES, João Luís César Das. Introdução a economia. Editorial verbo; 6ª edição Lisboa 

-São Paulo. 2001. 

NEVES, João Luís César Das. Introdução a economia. Editorial verbo; 7ª edição Lisboa 

-São Paulo. 2004. 

SAMUELSON, Nordhaus. Economia. 16ª edição Editora McGraw-Hill de Portugal, Lda 

1999. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Formas da Terra e 
Geodiversidade 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80 horas de 

contacto + 70 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Formas da Terra e Geodiversidade, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Formas da Terra e Geodiversidade, 

aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Analisa as particularidades das ciências da terra que servem de suporte 

ao estudo da geodiversidade e das formas da terra; 

 Conhece as principais etapas da evolução da terra e os principais 

processos da geodinâmica interna e externa; 

 Conhece os recursos minerais e formas de relevo originados pela 

geodinâmica interna e externa, e as aplicações da geodiversidade e das 

formas da terra em Moçambique. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Formas da Terra e Geodiversidade o estudante deve: 

 Analisar as particularidades das ciências da terra que servem de suporte ao 

estudo da geodiversidade e das formas da terra; 

 Compreender as principais etapas da evolução da terra; 



 

 Compreender os principais processos da geodinâmica interna e externa; 

 Conhecer os recursos minerais e formas de relevo originados pela 

geodinâmica interna e externa; 

 Conhecer as aplicações da geodiversidade e das formas da terra em 

Moçambique. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga horária 

Contact
o  

Estud
o  

1 Introdução 4 2 

2 Objecto de estudo e tarefas das ciências geológicas 4 15 

3 História da terra  5 15 

4 Processos da geodinâmica interna, os recursos minerais 
e formas da terra 

15 15 

5 Processos da geodinâmica externa, os recursos 
minerais e formas da terra 

16 10 

6 A origem da geodiversidade e das formas da terra em 
Moçambique 

10 14 

7 As formas da terra e a geodiversidade ao nível da 
comunidade 

10 15 

Sub-total 80 70 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 



 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 4 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

AFONSO, R. Geologia de Moçambique: Notícia explicativa da Carta Geológica de 

Moçambique 1.2.000.000) 2ª edição, Maputo: Imprensa Nacional de Moçambique, 

1978  

AFONSO , R. & MARQUES, J. Recursos Minerais da República de Moçambique: 

Contribuição para o seu conhecimento. 2ª edição, Lisboa: Instituto de Investigação 

Científica Tropical, 1998 

AFONSO, R, MARQUES, J. & FERREIRA, M. A Evolução Geológica de Moçambique. 

Lisboa : Instituto de Investigação Vientífica tropical & Direcção Nacional de Geologia, 

1998 

BOLÉO, J., Geografia Física de Moçambique: Esboço geográfico. Lisboa, 1950 

CARVALHO, A. Introdução ao Estudo do Magmatismo e das rochas Magmáticas. 

Lisboa, Âncora editora, 2002 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2 edição, São Paulo: Blucher, 1980 

FERNÁNDEZ, J.G. Geomorfología Estrutural. Barcelona, Ariel, S:A, 2006 

FREITAS, A. A Geologia e o Desenvolvimento Económico e Social de Moçambique. 

Lourenço Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1959 



 

JESSEN, M. & ARAÚJO, M. Geografia Física de África: Pequena Monografia. 

Maputo,Livraria Universitária, 1998 

LACHELTS, S. Geology and Mineral Resources of Mozambique. Maputo, Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia, 2004 

MINISTÉRIO da EDUCAÇÃO. Atlas Geográfico. Vol I, 2ª edição, Maputo: INDE, 1986. 

MUCHANGOS, A. Moçambique, Paisagens e regiões naturais. Maputo, 1999.  

POPP, J. Geologia Geral. 5ª edição, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1998 

RAMÓN, Leonardo Sabdoval, Geomorfología, madrid,  Secretaría General Técnica, 

1991 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Relatório sobre os Objectivos de desenvolvimento do 

Milénio. Maputo, 2005  

Novembro de 2004), Maputo, Plural Editores, 2009 

SALMANM, G., et al Bacias sedimentares de Moçambique e perspectivas para a 

ocorrencia de hidrocarbonetos. Maputo, 1985 

WYLLIE, P. A. Terra. Nova Geologia Geral. 3ª edição. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1995  
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Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Climatologia 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80 horas de 

contacto + 70 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Climatologia, participando em equipas de 

trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Climatologia, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Analisa os dados climatológicos a partir de pesquisas simples espaciais; 

 Conhece a génese dos fenómenos climáticos; 

 Interpreta os parâmetros climatológicos usados para a determinação do 

clima através das suas frequências, variações e distribuição geográfica. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Climatologia o estudante deve: 

 Conhecer a génese dos fenómenos climáticos; 

 Interpretar os parâmetros climatológicos usados para a determinação do 

clima através das suas frequências, variações e distribuição geográfica; 

 Adquirir conhecimentos sobre a estrutura meteorológica, desde a infra-

estrutura de aquisição de dados até à previsão, e saber aplicar os métodos 

desta disciplina à prática, para a identificação e interpretação dos vários 

fenómenos climatológicos; 

 Adquirir conhecimento sobre as calamidades naturais relacionadas com os 
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fenómenos meteorológicos tais como as secas, cheias e ciclones e as formas 

de sua prevenção e/ou mitigação; 

 Manusear os instrumentos de Aviso Prévio em uso na República de 

Moçambique e participar no processo deste junto das comunidades. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contact
o  

Estud
o  

1 Introdução a Climatologia 6 2 

2 A génese dos fenómenos meteorológicos 8 6 

3 Sistemas climáticos 6 6 

4 Atmosfera terrestre 10 15 

5 Factores e elementos do clima 12 8 

6 Climas da terra 10 15 

7 Influência do El Nino na variabilidade climática de 
Moçambique 

7 14 

8 Prevenção e mitigação dos impactos ocasionados pelos 
fenómenos climáticos 

9 10 

9 Previsão do tempo 6 5 

10 Os sistemas de aviso prévio 6 5 

Sub-total 80 70 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 
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admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

BARRY, R. G. Atmosphere Weather and Climat. London University, Londres, 1968. 

BYERS, Horace. General Meteorology. Megraw–Hill Book,  New York, 1939. 

CHRISTOFOLETT, António. Análise de sistemas em Geografia, S. Paulo, 1979 

CUADRAT, J.M. e PITA, F.; Climatologia. Edições Cátedra, Madrid, 1997. 

HOUGHTON, J. T. The Global Climat. Cambridge University, 1987. 

HIDROMETEO, Izdatel. Climatologia. Lenigradsky Universitete, 1989. 

KENDREW, M. A. O Clima. 2ª edição.s/ed, Oxoford, 1938. 

WMO. Climatologia Geral da classe III e I., Genebra WMO, 1997. 

RETALLACK, B, J. Meteorologia, INAM e Geofísica, Lisboa, 1970. 

www.inam.co.mz;  
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Por indicar pelo departamento  
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Estudo dos Recursos 
Pedológicos 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80horas de 

contacto +70 horas de estudo)                       

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Estudo dos Recursos pedológicos, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Estudo dos Recursos pedológicos, 

aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Conhece a origem e formação dos solos; 

 Identifica as propriedades físico-químicas dos solos; 

 Conhece as técnicas de gestão de recursos pedológicos. 

 

2. Objectivos Gerais 

Com a disciplina Climatologia o estudante deve: 

 Compreender os processos de formação do solo; 

 Conhecer a origem e formação dos solos; 

 Desenvolver capacidades, habilidades e atitudes para a análise das 

propriedades físico-químicas dos solos; 

 Conhecer as técnicas de gestão de recursos pedológicos. 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contacto  Estudo  

1 Definição do solo e do subsolo: origem e formação dos 
solos agrícolas. 

4 6 

2 Estudo físico do solo 10 9 

3 Estudo químico do solo 10 8 

4 Estudo biológico do solo 10 8 

5 Conhecimento do solo 6 5 

6 Os melhoramentos feitos no solo 4 10 

7 A correcção alcalina dos solos 10 10 

8 A manutenção do teor de humo no solo 10 10 

9 A fertilização mineral 10 10 

10 Seminários  6 10 

Sub-total  80 70 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 4 



 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

 

 

6. Lingua de ensino 

 Português  

 

 

Bibliografia 

BUOL, S. Soil genesis and classification. Third edition. Ames, Iowa State University, 

1989. 

DA COSTA, J. Caracterização e constituição do solo. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian. 1991. 

CERQUEIRA, Joaquim. Solos e clima de Portugal. 2ª Edição, clássica editora, Lisboa, 
2001.  
MILAR, C. Fundamentos de la Ciencia del Suelo. CECSSA, Mexico. 1971. 

MUCHANGOS, A. Paisagens e regiões naturais de Moçambique. Editora Escolar, 

Maputo, 1999. 

OMBE, Z e Fenhane, J. Noções de Geografia Médica. Maputo, Editora Escolar. 2003. 

OMBE, Z. e Outros. Geografia dos solos. Dicionário dos principais conceitos. Maputo. 

Universidade Pedagogica, 2007. 

VERENNES, Amarilis de. Produtividade dos solos e ambiente. Lisboa. Escolar Editora, 

2003.  
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
Disciplina - Hidrologia 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80 horas de 

contacto + 70 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Hidrologia, participando em equipas de 

trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização da hidrosfera, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Compreende os factores que intervêm no ciclo hidrológico; 

 Conhece a dinâmica das águas superficiais e subterrâneas; 

 Conhece as formas de gestão dos recursos hídricos. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Hidrologia o estudante deve: 

 Conhecer a génese da hidrosfera; 

 Compreender os factores que intervêm no ciclo hidrológico; 

 Analisar a dinâmica das águas superficiais e subterrâneas; 

 Dominar os instrumentos e métodos de medição dos recursos hídricos; 

 Conhecer as formas de gestão dos recursos hídricos. 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária  

Nº  Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo  

1 Introdução ao Estudo de Hidrologia 6 10 

2 Bacia Hidrográfica 8 4 

3 Precipitação 4 2 

4 Infiltração  6 4 

5 Evaporação e evapotranspiração 6 4 

6 Escoamento superficial. Deflúvio 6 4 

7 Regime dos cursos de água 5 10 

8 Previsão, propagação e controlo de enchentes e 
inundações 

10 17 

9 Águas subterrâneas 6 10 

10 Transporte de sedimentos 4 2 

11 Seminários 6 3 

Sub-total 80 70 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 3 



 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

 

Bibliografia 

ANTUNES, Miguel Telles, Ensino da geologia; Universidade Aberta, Lisboa, 1991. 

CHRISTOFOLETTI, António. Geomorfologia fluvial: o canal  fluvial. Edgar Blucher, vol. 

I, São Paulo 1981. 

CUNHA, Viegas e o  A gestão da Água; Princípios Fundamentais e sua aplicação em 

Portugal Fundação Calouste GulbenKian, Lisboa 1980.  

DNA, Notícias Explicativa da Carta Hidrológico de Moçambique, Empreendimento da 

Carta Hidrológica de Moçambique, Maputo, 1997. 

D.N.A, Departamento de Gestão de Recursos Hídricos. Curso de Hidrologia Operativa, 

Iº Módulo. Maputo, 1998.  

HAMMER, Mark J. e MACKICHAN, Kenneth. A Hydrology and Quality of Wather 

Resouce., John Wiley & Sons, New York 1981. 

KAY, Melvyn; Surface irrigation, systems and practice cranfield press, United Kingdom, 

1986. 

LENCASTRE, A. e Franco, F. M. Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisboa, 1984. 

LENCASTRE, Armando. Hidráulica Geral. Hidroprojecto, Lisboa, 1983. 

VILELA, S. M. e MATOS, A. Hidrologia Aplicada. Editora Mcgraw Hill, São Paulo, 1975. 

 

Docente  

Por indicar pelo departamento  

 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Ecossistemas da Terra e 
Biodiversidade 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Ecossistemas da Terra e Biodiversidade, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Ecossistemas da Terra e 

Biodiversidade, aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de 

Desenvolvimento Comunitário, visando a promoção do desenvolvimento 

das comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades baseando-se no desenvolvimento 

sustentável. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Ecossistemas da Terra e Biodiversidade o estudante deve: 

 Desenvolver uma nova visão sobre os ecossistemas como entidades dinâmicas 

provedoras de bens e serviços vitais para as comunidades cuja descrição e 

avaliação deve merecer uma atenção especial dos planificadores; 



 

 Compreender a capacidade de análise crítica e busca de soluções para 

problemas ambientais e comunitários. 

 

3. Pré requisito  

 Depende da aprovação em Climatologia  

  

4. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horária 

Contact
o 

Estud
o  

1 Introdução 4 5 

2 Origem e disseminação dos organismos vivos 4 7 

3 Factores abióticos e Bióticos dos organismos vivos e 
biodiversidade 

14 12 

4 A ecologia das populações, biodiversidade e os recursos 
biológicos 

6 9 

5 Ecossistemas da Terra: composição e biodiversidade 8 8 

6 A biodiversidade no mundo e na Republica de 
Moçambique 

6 7 

7 O usos da biodiversidade ao nível das comunidades 6 06 

Sub-total 48 52 

Total 100 

 

5. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

6. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 



 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

7. Língua de Ensino  

 Português  

Bibliografia  

BAILEY, R., Ecoregions, The Ecosystem Geography of The Oceans and Continents, 

Springer, Fort Collins, 1999. 

CAPALETO, A. Biologia e Educação Ambiental: Roteiros de Trabalho, Colecção na 

Sala de Aula, São Paulo,1992. 

CORSON, Walter, H. Manual global de ecologia: O que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. Augustos, S. Paulo, 1993. 

DAJOZ, R. Ecologia Gera. Vozes, Petrópolis, 1983. 

DUVIGNEAUD, Paul. A Sintese Ecologica, 2ª edicao, intituto Piaget, lisboa, 1980.  

MUCHANGOS, Aniceto dos. Cidade de Maputo: Aspectos Geográficos. Editora 

Escolar, Maputo, 1994. 

_________. Moçambique, Paisagens e Regiões Naturais. Maputo, 1999. 

KONING, J. de. Checklist of vernacular plant names in Mozambique. UEM Faculdade 

de Biologia, Maputo, 1993. 

ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. F. Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1959. 

RAPOSO, I. Não Há Bichos-de-Sete-Cabeças. Instituto de Inovação Educacional & 

Instituto de Promoção Ambiental, Lisboa, 1997.  



 

SACARRÃO, G. F. A vida e o Ambiente. Comissão Nacional do Ambiente, Lisboa, 

1981. 

SACARRÃO, G. F. O ecossistema e o meio físico. Comissão Nacional do Ambiente, 

Lisboa, 1981.  

SACARRAO, G. Ecologia e Biologia do Ambiente, Publicações Europa América, 

Lisboa. 1991. 

Artigos, M. As Fronteiras do Evolucionismo, Rei dos Livros, Lisboa 1993. 
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Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Demografia 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 1º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (80 horas de 

contacto + 70 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Demografia, participando em equipas de 

trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Demografia, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e de técnicas de 

Demografia; 

 Relaciona o composição da população com o desenvolvimento em geral 

e, em particular, com o desenvolvimento comunitário; 

 Analisa as três variáveis determinantes da composição da população: 

fecundidade, mortalidade e as migrações; 

 

2. Objectivos Gerais 

Com a disciplina Demografia o estudante deve: 

 Dotar os estudantes de conceitos básicos sobre a dinâmica demográfica e 

sua relação com os diversos aspectos da sociedade (dentre as quais 

enfatizar-se-á as questões ligadas a Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Comunitário); 

 Fazer uma abordagem sobre as fontes de dados, sua obtenção e exploração; 



 

 Analisar as três variáveis determinantes da composição da população: 

fecundidade, mortalidade e as migrações; 

 Correlacionar as diferenças nas particularidades sócio-económicas regionais 

(e locais) e sua influência no crescimento da população; 

 Interpretar os principais indicadores e os factores sócio-económicos que os 

influenciam; 

 Analisar os principais aspectos da actual demografia moçambicana. 

3. Conteúdos carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horária 

Contact
o  

Estudo  

1 Introdução (Conceitos básicos, relação da Demografia com 
outras ciências: sociais e exactas) 

4 2 

2 As fontes de dados da Demografia. 6 10 

3 Enfoques para o estudo da população: transversal 
(crescimento populacional e estimativas de população: 
estrutura etária – dinâmica da população) e longitudinal (o 
diagrama de Lexis, o conceito de coorte) 

8 10 

4 Composição da população segundo as características 
sócio-económicas: medidas, evolução, análises 
demográficas. 

6 6 

5 Componentes da população (medidas e determinantes): 
fecundidade, mortalidade e migrações 

10 10 

6 Teorias demográficas 6 6 

7 Problemas populacionais no mundo e, em particular, em 
Moçambique 

6 5 

8 Políticas demográficas (destacar a de Moçambique) 12 10 

9 Demografia e Gestão Ambiental 2 5 

10 Demografia e Desenvolvimento Comunitário 2 6 

Sub-total 80 70 

Total  150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 



 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

Língua de Ensino 

Português  

 

Bibliografia 

ARRIAGA, Alfonso Sandoval. Leys y Politicas de Población – Relevância Internacional 

de la Experiência de México. UNFPA New York 2004. 

CARVALHO, JAM, SAWYER, D., RODRIGUES, RN. Introdução a Alguns Conceitos 

Básicos e Medidas em Demografia: Série Textos didácticos N. 1, ABEP. Belo 

Horizonte1994. 

HAKKERT, Ralph Fontes de Dados Demográficos. Série Textos didácticos N. 3, ABEP 

Belo Horizonte 1996. 

NAZARETH, J. Manuel. Demografia – A Ciência da População. Editorial Presença. 

Lisboa, 2004. 



 

PNUD Moçambique – Crescimento económico e desenvolvimento humano: progressos 

e obstáculos e desafios (Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano – INLD. 

Maputo1999. 

PNUD Moçambique – educação e desenvolvimento humano: Percurso. Lições e 

desafios para o século XXI (Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano – 1999 

INLD Maputo 2001. 

SIMANCAS, L. C. & ZÚÑIGA, M. R. G. Políticas de población y salud reproductive en el 

Paraguay. Cad. Saúde Públ., 14 (Supl. 1):105-114. Rio de Janeiro1998. 

TAMANES, Ramón. Crítica dos Limites do Crescimento – Ecologia e desenvolvimento. 

D. Quixote, Lisboa 1983. 

VERRIÈRRE, Jacques.  As Políticas de população. DIFEL , São Paulo1980. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Introdução à Planificação  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (64 horas de 

contacto + 61 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Introdução à Planificação, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização da Planificação, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e de técnicas da 

Planificação; 

 Conhece os conceitos básicos e problemática da planificação a nível do 

ambiente e comunidade; 

 Compreende as técnicas e metodológicas inerentes ao processo de 

planificação; 

 Desenvolve a capacidade de análise crítica e busca de soluções para 

problemas ambientais e comunitários. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Introdução à Planificação o estudante deve: 

 Conhecer os conceitos básicos e problemática da planificação a nível do 

ambiente e comunidade; 

 Compreender as técnicas e metodológicas inerentes ao processo de 

planificação; 



 

 Desenvolver a capacidade de análise crítica e busca de soluções para 

problemas ambientais e comunitários. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos  
Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Conceitos Básicos 4 2 

2 Aspectos metodológicos 4 4 

3 O Ciclo de Planificação 12 7 

4 Vertentes da Planificação 8 8 

5 Formulação de Diagnósticos dos Recursos (naturais, 
sociais, económicos, culturais, etc.) 

16 15 

6 Objecto da planificação e relação com o 
desenvolvimento comunitário 

8 10 

7 Indicadores de Planificação 10 15 

 Sub-total  64 61 

 Total 121 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 



 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa  
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

BANCO MUNDIAL, Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial. Oxford University 

Press, USA, 1990. 

HALLAK, Jacques La Planification de L’Éducation: Quelques Réflexions Rétrospectives 

et Prospectives, UNESCO, 1991. 

MAZULA, Brazão Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique - 1975-1985. 1995. 

PNUD, Moçambique Paz e Crescimento Económico: Oportunidades para o 

Desenvolvimento Humano. 1998. 

MICOA, Plano de Acção. 2007. 

UNESCO, Concepts et Techniques de base pour la planification de l’Éducation: 

Modules Techniques IIPE – Paris. 

SAMUELSON, Nordhaus. Economia. 16ª edição Editora McGraw-Hill de Portugal, Lda. 

1999. 

Governo de Moçambique, Plano Económico e Social (Nacional, Provincial e Distrital), 

Programa Quinquenal do Governo (de vários anos). 

Governo de Moçambique, Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta (PARPA 

I e II). 

Governo de Moçambique, AGENDA 2025, Consenso da Nação, Maputo, 2004. 
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Faculdade de Ciências da Terra 

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Gestão de Recursos 

Hídricos  

Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Gestão de Recursos Hídricos, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização e das técnicas de Gestão de Recursos 

Hídricos, aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de Gestão 

de Recursos Hídricos, propondo formas de intervenção e gestão; 

 Identifica os principais tipos de recursos hídricos e as formas de uso e 

aproveitamento tendo como base o desenvolvimento Sustentável; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Gestão de 

Recursos Hídricos, visando a melhoria da qualidade das formas de uso e 

aproveitamento em Moçambique. 

 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Gestão de Recursos Hídricos o estudante deve: 

 Compreender a importância da Gestão de Recursos Hídricos no 

desenvolvimento comunitário; 



 

 Analisar a distribuição dos Recursos Hídricos, as características e os efeitos 

no território; 

 Aplicar os conhecimentos da Gestão de Recursos Hídricos; 

 Desenvolver estudos que integram a Gestão e a superação da crises de 

Recursos Hídricos com base nos conhecimentos adquiridos. 

3. Prés requisitos  

 Depende da aprovação em Hidrologia  

 

4. Conteúdos e carga horária 

 

5. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

6.  Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

Nº  Conteúdos Carga Horaria 

Contacto Estudo 

1 Introdução ao Estudo dos Recursos Hídricos 4 2 

2 Metodologia para a Investigação de Recursos Hídricos 4 2 

3 Classificação dos Recursos Hídricos 6 3 

4 Análise e Gestão de Recursos Hídricos 12 15 

5 Políticas de Gestão de Recursos Hídricos 6 10 

6 Componente Legislação na Gestão de Recursos 
Hídricos 

6 10 

7 Impactos da Gestão dos Recursos Hídricos 10 15 

8 Percepção Social e a Educação em Matéria de 
Recursos Hídricos 

6 19 

9 Práticas 10 10 

Sub-total 64 86 

Total 150 



 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

7.  Língua de ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

DGEDGE, Gustavo Sobrinho. (2004). El riesgo de inundaión en el Bajo Limpopo 

(Mozambique). Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de Filosofia 

y Letras, Departamento de Geografia, 381 p.  

D.N.A, Departamento de Gestão de Recursos Hídricos. Curso de Hidrologia Operativa, 

I Módulo. Maputo, DNA, 1998. 

HAMMER, Mark J. e MACKICHAN, Kenneth. A Hydrology and Quality of Wather 

Resouce. New York, John Wiley & Sons, 1981. 

JORGE (coord.). “Riesgos naturales”. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. p. 41-73 

LENCASTRE, A. e Franco, F. M. Lições de Hidrologia. Lisboa, Universidade Nova de 

Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 1984. 

LENCASTRE, Armando. Hidráulica Geral. Lisboa, Hidroprojecto, 1983. 

LOMABRDI, Marco. (1997). Rischo ambietale e comunicazione. FrancoAngeli, Milano, 

Italy. 158 p. 

OLCINA Cantos, Jorge. (1994). Riesgos climáticos en la Peninsula Ibérica. Acción 

Divulgativa. S.I. Madrid. 440 p. 



 

OLCINA Cantos, Jorge; Ayala-Cacerdo, Francisco. (2002). Riesgos naturales. 

Conceptos fundamentales y clasificación. Em: Ayala-Cacerdo, Francisco Javier,  Olcina 

Cantos,  

SMITH, Kheith. (1992). Environmental hazards. Assessing risk and reducing disaster. 

Routledge, London and New York. 324 p. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Fundamentos de Estudos 

Ambientais  

Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125h (64 horas de 

contacto + 61 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à análise 

da complexidade do processo de Fundamentos de Estudos Ambientais, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Fundamentos de Estudos Ambientais, 

aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Participa como agente activo em relação ao desenvolvimento das 

comunidades em que se insere; 

 Elabora um prognóstico territorial das transformações ambientais de 

carácter local que por sua vez, exercem influência directa sobre as 

condições do desenvolvimento a nível nacional; 

 Contribui de forma crítica na análise dos problemas actuais com vista a 

dar contribuição sistematizada e metódica aos problemas ambientais 

locais, nacionais, regionais e globais que constituem desafio ao 

desenvolvimento sustentável.  

 

2 - Objectivos Gerais  

 Contribuir para a formação de uma consciência de amor à natureza 

aprofundando os conhecimentos sobre a problemática da transformação e 

protecção da Natureza em função do desenvolvimento; 



 

 Aprofundar os conhecimentos sobre a problemática da protecção e 

transformação da Natureza, destacando os problemas relacionados com o 

combate à pobreza; 

 Fortalecer a formação da concepção científica do Mundo; 

 Contribuir para o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa bibliográfica, 

a expressão oral e escrita e da investigação científica do Ambiente. 

 Identificar os principais problemas ambientais globais e compreender as suas 

causas e consequências; 

 Avaliar as consequências directamente relacionadas com cada um dos 

problemas ambientais globais da actualidade; 

 Analisar as possíveis soluções para a resolução, ou mitigação, dos problemas 

que as comunidades enfrentam. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

 
N° 

 
Conteúdos 

Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Introdução  

 -O conceito de estudos ambientais e sua 
evolução 

 -Objectivos dos estudos ambientais 

6 2 

2 Teorias de Sistemas  8 6 

3 Tipologia dos Problemas ambientais 8 10 

4 Teoria dos Problemas globais 6 7 

5 Agentes das mudanças ambientais globais 10 5 

6 Principais problemas ambientais globais 6 5 

7 Impacto das Mudanças ambientais globais em 
Moçambique e no mundo 

8 10 

8 As mudanças ambientais globais e as comunidades 10 5 

9 Projectos e programas de estudos ambientais 8 10 

Sub –total 64 61 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino – aprendizagem 



 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante, dão particular atenção àqueles centrados na descoberta, métodos activos, 

estudo e trabalho. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. 

Nas aulas práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, 

seguindo-se o debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos. Ao longo do semestre realizar-se-ão testes, que 

podem ser escritos ou orais. As dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que 

está preconizado no Regulamento Académico da UP. Os instrumentos de avaliação 

privilegiados são perguntas aos estudantes. Ao longo do semestre realizar-se-ão 

testes, que podem ser escritos ou orais e um projecto individual visando conteúdos de 

estudos ambientais. O projecto individual basear-se-á num tema concreto sobre um 

problema ambiental concreto que envolva a participação da comunidade. 

As dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no 

Regulamento Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de Ensino  

 Português  

 

Bibliografia  



 

CAVACO, Maria Helena. Educação ambiental para o desenvolvimento: testemunhos e 

noticias. Lisboa, Escolar Editora, 1992.  
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de Maputo. Maputo, 1996. 

CORSON, Walter, H. Manual global de ecologia: O que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. S. Paulo, Editora Augustus, 1993. 

KRISHNAMURTI. Natureza e Meio Ambiente. Lisboa, Edições 70, 1992. 

MUCHANGOS, Aniceto dos.  Moçambique, Paisagens e Regiões Naturais. Maputo, 
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NEVES, Mª Conceição M. Conhecer o ambiente- Biologia 8º ano. 2ª edição. Plátano 

Editora, Lisboa, 1991. 
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BERKHOUT, F , Leach Melissa e Scoones I. Negotiating Environmental Change, 

Edward Elgar, Cheltenham, 2003. 
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SEITZ, J. Questões globais uma introdução, Perspectivas Ecológicas, Instituto Piaget, 

Lisboa, 1995. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
Disciplina - Geografia de 
Moçambique 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 
1- Competências 

A grande tarefa da cadeira de Geografia de Moçambique (GM) na UP, é fornecer 

aos estudantes um conjunto de conhecimentos sobre os aspectos físicos Naturais e 

económicos do nosso país e principalmente muni-los um instrumento que os permite 

inventariá-los, cartografá-los e estabelecer as relações de reciprocidade que podem 

existir entre; mas também analisar as condições e os problemas do desenvolvimento 

de Moçambique de acordo com a sua estrutura territorial, porém na sua abordagem, 

devem-se apresentar a dinâmica e a forma dessas estruturas. 

Os elementos desta cadeira são importantes para preparar o estudante aos 

desafios impostos pelo curso que consistem no conhecimento dos aspectos ambientais 

e sócio económicos para a planificação dos interesses das comunidades.  

Pretende-se também aprofundar e consolidar os conhecimentos sobre os dados gerais 

do país, (os seus aspectos físico geográficos e os fenómenos e processos naturais 

bem como aspectos de desenvolvimento sócio económicos ) necessários para 

compreender as potencialidades da sua utilização económica e social. 

De acordo com o perfil profissional do futuro graduado, a disciplina dedica 

especial importância aos aspectos teórico-práticos necessários ao futuro desempenho 

das suas funções 

De uma maneira geral a disciplina pretende desenvolver e incentivar a pesquisa 

e a discussão no seio dos estudantes assim como propiciar ao futuro professor 

conhecimentos, habilidades e atitudes sobre a problemática da organização 

territorial.  



 

E o estudante deve ser capaz de:  

 Revelara principalmente domínio teórico e práticos sobre os aspectos 

físico-naturais e sócio-económicos aplicando os saberes em diferentes 

contextos; 

 Participara e trabalhar em equipas junto as comunidades, com vista ao 

desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza. 

 

 

 

 

2 - Objectivo Geral 

No seu âmbito geral, esta cadeira pretende que os estudantes sejam capazes 

de: 

 Compreender as particularidades físico-geográficas e sócio-económicas de 

Moçambique. 

 Analisar as características físico geográficas do país e de regiões específicas; 

 Estabelecer as relações entre o nível de exploração de recursos naturais e o 

desenvolvimento económico do país;  

 Explicar a importância dos recursos naturais e humanos no desenvolvimento das 

comunidades;  

 Dominar conceitos para a interpretação global e coerente da situação económica 

e social de Moçambique.  

 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estud
o 

1 A localização de Moçambique no contexto regional e 
inter- regional 

6 15 



 

2 - Análise dos recursos naturais em Moçambique no 
geral e a escala local em particular  

 Recursos climáticos; 

 Recursos hidrológicos; 

 Recursos pedológicos; 

 Recursos da flora e fauna; 

 Recursos marinhos; 

 Recursos do subsolo  

24 27 

3 O papel das comunidades na defesa e conservação 
dos Recursos Naturais com vista ao desenvolvimento 
sustentável e o combate à pobreza 

10 15 

4 -Análise dos aspectos sócio-económicos de 
Moçambique 
População 
Agricultura 
Silvicultura 
Indústria 
Transportes e comunicações 
Comércio  
Turismo 

26 27 

 Sub- total 64 86 

 Total 150 

 

4 –Métodos de ensino e aprendizagem 

A disciplina da Geografia de Moçambique, procura sistematizar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes nas ciências da Geografia Física Geral e 

Geografia Económica Geral. Ela rege-se de acordo com os princípios da Geografia 

Regional, descrevendo o meio, a paisagem, mas também recorrendo as diferentes 

interacções espaciais. 

As principais formas das actividades lectivas para esta disciplina são as aulas 

teóricas e práticas, seminários e excursões geográficas. Deve-se incentivar a 

abordagem integrada dos vários fenómenos e processos geográficos. 

 

5 - Avaliação 

A avaliação será diagnostica, formativa e sumativa, abrangendo os domínios do 

“saber, saber- fazer e aprender a aprender”. Haverá um exame no final do semestre. 

Ao longo do semestre os estudantes serão avaliados com base nos seguintes 



 

instrumentos: testes, trabalhos práticos, trabalhos individuais e em grupo, seminários, 

relatórios. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Desenvolvimento de 
Pequenas Médias, e Micro-Empresas 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 3 

Carga horária total - 75 h (48 horas de 

contacto + 27 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Desenvolvimento de Médias, Pequenas e 

Micro-Empresas, participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa 

área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização e das técnicas de Desenvolvimento de 

Médias, Pequenas e Micro-Empresas, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de 

Desenvolvimento de Médias, Pequenas e Micro-Empresas, propondo 

formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de 

Desenvolvimento de Médias, Pequenas e Micro-Empresas, visando a 

promoção do desenvolvimento das comunidades e a melhorias da 

qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através do Desenvolvimento de 

Médias, Pequenas e Micro-Empresas baseando-se no desenvolvimento 

sustentável. 

 



 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Desenvolvimento de Médias, Pequenas e Micro-Empresas o 

estudante deve: 

 Compreender a importância das PMMES para o desenvolvimento de um 

país; 

 Conhecer diferentes tipos de empresas ou sociedades; 

 Perceber os processos e fases para o desenvolvimento de uma PMMEs; 

 Desenvolver a capacidade de análise de mercado e elaborar planos de 

negócios para seus investimentos; 

 Saber o significado e a relevância da inovação e do empreendedorismo nas 

PMMEs; 

 Conhecer a utilização dos instrumentos contabilísticos, matemáticos e 

económicos para o processo da análise, planificação e gestão estratégica 

das PMMEs; 

 Perceber a Legislação Moçambicana sobre o investimento privado. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horaria  

Contacto Estudo 

1 Introdução: Coneito e evolução das PMMEs 2  

2 Vantagens e desvantagens das PMMEs 2 2 

3 Importância das PMMEs em Moçambique e na região 2 2 

4 Problemas e desafios das PMMEs em Moçambique 3 3 

5 Mecanismos e instrumentos nacionais de apoio as 
PMMEs 

3 3 

6 Identificação e análise de oportunidade de negócio  4 3 

7 Elaboração do plano de negócio  4 2 

  8 Escolha do tipo de entidade legal ou empresa: Análise 
das vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de 
entidade;     

4 3 

  9 Aspectos financeiros e infraestruturais na concepção de 
uma PMME 

4 2 

10 Liderança e gestão dos recursos humanos (equipe) 4 2 

11 Gestão das operações (gestão de stocks)  4 2 

12 Psicologia e sociologia das organizações  4 2 

13 Comunicação e marketing nas PMMEs 4 2 



 

14 A planificação estratégica das PMMEs: definição de 
indicadores de performance e gestão do crescimento 
(visão, Missão e Valores) 

4 2 

15 Papel da inovação e empreendedorismo nas PMMEs- 
estudos de caso 

4 2 

Sub-total 48 27 

Total 75 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 

 

6 Língua de Ensino  

 Português  
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Faculdade de Ciências da Terra 
Departamento de Geografia 

 

Disciplina - Avaliação Integrada dos 
Recursos Naturais e Ordenamento 
Territorial 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (64 horas de 

contacto + 36 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Avaliação Integrada dos Recursos Naturais e 

Ordenamento Territorial, participando em equipas de trabalho que realizam actividades 

nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização e das técnicas de Avaliação Integrada dos 

Recursos Naturais e Ordenamento Territorial, aplicando os saberes em 

diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de 

Avaliação Integrada dos Recursos Naturais e Ordenamento Territorial, 

propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Avaliação 

Integrada dos Recursos Naturais e Ordenamento Territorial, visando a 



 

melhoria da qualidade das formas de ocupação de espaço em 

Moçambique. 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Avaliação Integrada dos Recursos Naturais e Ordenamento 

Territorial o estudante deve: 

 Compreender a importância da gestão racional dos recursos naturais e das 

políticas gestão como instrumentos activos da economia; 

 Conceber a relacionação entre ordenamento territorial e o ambiente; 

 Desenvolver conceitos de qualidade de vida, através de gestão racional dos 

recursos naturais; 

 Elaborar noções básicas de planeamento e metodologias de ordenamento 

territorial; 

 Monitorar a gestão de recursos naturais, através de ferramentas de 

planificação e ordenamento territorial. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horária  

Contacto Estudo 

1 Introdução  2 1 

2 Bases teóricas, técnicas e metodológicas de avaliação 
dos recursos naturais  

3 2 

3 Inventariação e avaliação dos recursos naturais 6 3 

4 Riscos relacionados com o uso dos recursos naturais 3 3 

5 Gestão dos recursos naturais 6 4 

6 Sistemas estruturais do território 3 3 

7 A política do ambiente e sua regulamentação em 
Moçambique 

3 3 

8 Conceitos básicos de ordenamento territorial 2 2 

9 Planeamento físico em ordenamento territorial  10 4 

10 Métodos e Técnicas de pesquisa em ordenamento 
territorial. 

14 8 

11 Ordenamento territorial e protecção ambiental 12 8 

Sub-total 64 36 

Total  100 

 



 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  
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Faculdade de Ciências da Terra  
Departamento de Geografia 

 
Disciplina - Sociologia Ambiental  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexa realação entre a sociedade e a natureza bem como aplicar as 

tecnicas de análise sócioambiental em projectos de desenvolvimento. Sendo assim, o 

estudante: 

 Revela domínio das relações sócioambientais para sua aplicação em 

acções de gestão ambiental; 

 Desenvolve atitude crítica na análise dos conflitos entre o homem e 

natureza; 

 Participa em equipas que realizam estudos sócioambientais dos 

territórios. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Desenvolvimento Curricular o estudante deve: 

 Mostrar a importância da Sociologia Ambiental no desenvolvimento 

comunitário; 

 Aplicar as teorias da Sociologia ambiental na avaliação dos recursos 

naturais; 

 Aplicar os conhecimentos da Sociologia ambiental na avaliação dos riscos 

ambientais; 



 

 Dotar o futuro técnico de habilidades que o permitam contribuir para a 

formação de uma consciência de amor à natureza aprofundando os 

conhecimentos sobre a problemática da transformação e protecção da 

Natureza em função do desenvolvimento. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estud
o 

1 Introdução a sociologia ambiental: História da 
sociologia ambiental 

4 4 

2 Pensamento socio-ambiental 4 8 

3 Relações natureza – sociedade 4 6 

4 A teoria da modernização ecológica 6 10 

5 A psicologia ambiental e o paisagismo 6 10 

6 Psicologia ambiental rural e urbana 8 10 

7 Consumo e meio ambiente 8 10 

8 Conflitos ambientais 12 10 

9 Responsabilidade ambiental 6 10 

10 Sociedade e desastres naturais e tecnológicos 6 8 

Sub –total 64 86 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

A disciplina será ministrada através de aulas teóricas, aulas práticas, seminários 

e visitas de estudo. As aulas teóricas serão em forma de conferências e as aulas 

práticas consistirão na realização de estudos de casos. 

Os seminários serão momentos privilegiados para a discussão de temas de 

actualidade e de interesse para a formação do estudante. Os temas a serem discutidos 

serão previamente preparados pelos estudantes, individualmente ou em grupos. 

As visitas de estudo previamente organizadas destinar-se-ão ao 

aperfeiçoamento dos conceitos através de confrontação com a realidade no tereno e as 

realizações praticas em instituições vocacionadas. 

 

5. Avaliação 



 

Para além da avaliação contínua (no decurso das aulas), com o objectivo de 

acompanhar o grau de assimilação dos conteúdos, serão realizados: dois testes 

escritos, trabalhos práticos, trabalhos individuais ou em grupos, seminários e Exame 

final destinado a estudantes com o aproveitamento igual ou superior a 10 e inferior a 14 

valores.  

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

6. Língua de ensino 

 Português  
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U. e Lasch, Scott, Modernização reflexiva. Política, tradição e estética na ordem 

social moderna. Editora da Unesp. São Paulo 1995. 

Guidens, Antony. Sociologia. 2 Edição. Lisboa, 2000. 
 
HANNIGAN, John. Sociologia ambiental. A formação de uma perspectiva social.: 

Instituto Piaget. Lisboa, 1995.  

IRWIN, Alain. Sociology and the environment. A critical introduction to society, nature 

and knowledge.: Polity Press, Londres, 2001. 

Myers, Gene. Some Issues to consider in the role of Psycology in Conservation, 

Population and Environmental Psychology Bulletin, 2001. 

NOGUEIRA, Victor. Introdução ao Pensamento Ecológico. Plátano, Lisboa: 2000.  

NOGUEIRA, Victor. Introdução ao Pensamento Ecológico. Plátano, Lisboa 2000.  

Tassara, E e Rabinovich E. Perspectivas da Psycologia Ambiental, Estudos de 

Psicologia, 2006. 

 

Docente 

Por indicar pelo departamento  

 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Planificação Estratégica 
de Desenvolvimento  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Planificação Estratégica de Desenvolvimento, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Planificação Económica, aplicando os 

saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e de técnicas de 

Planificação Económica; 

 Compreende os mecanismos da Planificação Económica; 

 Fortalece a concepção económica do Mundo na era da globalização;  

 Reconhece o papel de cada actor do desenvolvimento; 

 Desenvolve o espírito de planificação e gestão participativa;  

 Aplica os conceitos numa planificação integrada da economia espacial;  

 Analisa a situação da transformação e protecção dos complexos 

territoriais, naturais e produtivos. 

 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Planificação Económica o estudante deve: 

 Compreender os mecanismos da Planificação Económica; 

 Fortalecer a concepção económica do Mundo na era da globalização;  



 

 Reconhecer o papel de cada actor do desenvolvimento; 

 Desenvolver o espírito de planificação e gestão participativa;  

 Aplicar os conceitos numa planificação integrada da economia espacial;  

 Analisar a situação da transformação e protecção dos complexos territoriais, 

naturais e produtivos. 

 

3. Pré Requisitos  

 Depende da aprovação em Introducao a planificação  

 

4. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga horária 

Contact
o  

Estudo  

1 Conceitos de Planificação Económica e Estratégica 2 3 

2 O Conceito Estratégico no Sector Público e Privado 2 3 

3 O Ciclo de Planificação no Desenvolvimento 
Comunitário 

6 8 

4 Tipos de Planificação e Planificação Participativa 6 6 

5 Variáveis da Planificação Económica 6 6 

6 Avaliação das Necessidades e Priorização 8 9 

7 Planificação Estratégica 6 9 

8 Cenários de desenvolvimento 2 6 

9 Financiamento das Acções 2 8 

10 Planos Operativos/Matriz 10 10 

11 Aplicação Integrada de Políticas no Contexto Local 10 9 

12 Testes 4 6 

Sub-total  64 86 

Total 150 

 

5. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

 



 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

7. Língua de ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

LEACH & Collinge, Planificação Estratégica nos Governos Sobnacionais. s/d 

MUTAHABA. G. & BALOGUN, J. Melhorando a Capacidade de Gestão Pública em 

África. S/d 

WEEKS, R., A Intervenção da Governação na Idade Média da Informação – Prática 

Internacional. s/d  

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE, Plano Económico e Social (Nacional, Provincial e 

Distrital), Programa Quinquenal do Governo (de vários anos) 

_______________Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA I e 

II); 



 

_______________ AGENDA 2025, Consenso da Nação, Maputo, 2004. 

STEWART & Ranson. A Planificação Estratégica e o Sector Público, 1989. 
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Por indicar pelo departamento  



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Teorias de 
Desenvolvimento Comunitário 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 2º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 7 

Carga horária total - 175 h (80 horas de 

contacto + 95 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Teorias do Desenvolvimento Comunitário I, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, 

o estudante: 

 Revela domínio da teorização do Desenvolvimento Comunitário, 

aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e Teorias do 

Desenvolvimento Comunitário; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito do 

Desenvolvimento Comunitário, visando a promoção do desenvolvimento 

das comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades baseando-se no desenvolvimento 

sustentável. 

 

2. Objectivos gerais   

Com a disciplina Teorias do Desenvolvimento Comunitário o estudante deve: 

 Demonstrar a importância das teorias do desenvolvimento comunitário ao 

longo da história; 



 

 Estabelecer relações entre o desenvolvimento comunitário e utilização dos 

recursos naturais; 

 Desenvolver habilidades sobre o diagnóstico do desenvolvimento 

comunitário. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horária 

Contacto  Estudo  

1 Introdução 6 3 

2 O ideal do desenvolvimento na Historia 10 6 

3 O Processo de Intervenção Social em 
Comunidades 

6 4 

4 Análise Experiências de 
Desenvolvimento Comunitário no 
Mundo 

5 4 

5 Áreas de Actuação do 
Desenvolvimento Comunitário 

5 7 

6 O Desenvolvimento Integrado das Comunidades 10 8 

7 Metodologia de Intervenção Comunitária  10 8 

8 A socialização do Campo 6 17 

9 A teoria da Subsistência Sustentável 10 15 

10 A implementação dos Modelos de Desenvolvimento 
Comunitário em Moçambique 

12 20 

Sub-total  80 95 

Total 175 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 



 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

BEHNKE, R. Scoones, I e Kerven, C. Range Ecology and Disequelibrium, New Model 

of Natural Variability and Pastoral Adaptation in African Savanas, ODI, London. 2000. 

CARMO, Hermano Desenvolvimento Comunitário: Universidade Aberta. Lisboa. 1999. 
Conselho de Ministros Plano de acção para a redução a pobreza absoluta, 2001-2005 

(PARPA), ( documento de estratégia e plano de acção para a redução e promoção do 

crescimento económico), Maputo. 2001 

DIETZ, T., Entitlement to Natural Resources, contours of Political environmental 

Geography, International Books, Amsterdam. 1995. 

INE. Moçambique- Inquérito Demográfico e de Saúde 1997, Maputo: Editado por 
instituto Nacional de Estatística , Moçambique e Macro Internacional Inc, USA.1998. 
 
PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Introdução ao Ordenamento Territorial. Universidade 

Aberta, Lisboa, 1999. 

PORTAS N. Sociedade e Território: Revista de estudos Urbanísticos n. 22, Os planos 

sectoriais como instrumentos de regulação 1995. 



 

SEITZ, John, Questões Globais, Perpectivas Ecológicas, Instituto Piaget, Lisboa. 1995. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Noções de Direito 
Ambiental  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Noções de Direito Ambiental, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Noções de Direito Ambiental, aplicando 

os saberes em diferentes contextos; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Direito 

Ambiental, promovendo e divulgando das leis ambientais visando a 

promoção do desenvolvimento das comunidades e a melhorias da 

qualidade de vida em Moçambique. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Noções de Direito Ambiental o estudante deve: 

 Conhecer o âmbito de actuação do direito ambiental; 

 Compreender a essência das leis ambientais; 

 Conhecer as formas de aplicação da legislação ambiental; 

 Conhecer a principal legislação ambiental da Republica de Moçambique. 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga Horária  

Contacto Estudo 

1 Introdução 2 3 

2 Objecto de estudo do Direito Ambiental 4 5 

3 Estatuto Jurídico das componentes do Meio Natural e 
Dos Ecossistemas 

6 10 

4 Delitos resultantes do desenvolvimento das actividades 
económicas 

6 12 

5 Princípio de poluidor pagador e sua operacionalização 4 8 

6 Convenções Internacionais sobre Ambiente e 
Conservação 

10 16 

7 Lei-quadro do Ambiente da Republica de Moçambique  10 10 

8 Aspectos Ambientais do Direito Costumeiro e resolução 
de conflitos na comunidade 

6 10 

Sub-total 48 52 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 



 

Fichas de Leitura 4 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de Ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

ANTUNES, Paulo Bessa.  Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. 
 
BEAUMONT, I Pedersen, L e Whitaker, B. Managing the Environment Butterworth, 

Henemann, Oxford, 1994. 

CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental.  Uma abordagem Económica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001.  
FREITAS, Vladimir passos de.   Direito Ambiental em Evolução. Curitiba: Juruá Editora, 
2000. 
HUGGETT, R. Modelling the Impact on Nature, Systems analysis of Environmental 

problems, Oxford University Press, Oxford, 1993. 

SERRA, Carlos. Colectãnea de Convenções e Protocolos Sobre o Ambiente 

Publicados Pela Republica de Moçambique, CFJJ, Maputo, 2006. 

SILVA, José Afonso, Direito Ambiental Constitucional, 5 ª edição, São Paulo, Edit 
Malheeiros, sd.  
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Por indicar pelo departamento  

 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Educação Ambiental  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (48horas de 

contacto + 102 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Educação Ambiental, participando em equipas 

de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Educação Ambiental, aplicando os 

saberes em diferentes contextos; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Educação 

Ambiental, visando a promoção do desenvolvimento das comunidades e a 

melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Concebe e executa projectos de educação Ambiental; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através de Projectos de 

Desenvolvimento baseando-se no desenvolvimento sustentável. 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Desenvolvimento Curricular o estudante deve: 

 Compreender dos componentes e os mecanismos que regem o sistema natural;  

 Desenvolver conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como as qualidades 

morais necessárias, que permitam o desempenho de um papel efectivo na 

preparação e manejo de processos de desenvolvimento, que sejam compatíveis 

com a preservação dos processos produtivos e estéticos do meio ambiente; 



 

 Desenvolver habilidades que visam capacitar o(s) indivíduo(s) a avaliar e agir 

efectivamente no sistema, actuando na construção de uma nova realidade 

desejada.  

 

3. Conteúdos e carga horária 

No Conteúdos  
 

Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução: Educação Ambiental; Questões da 
Educação 

3 2 

2 Conceito e evolução da Educação Ambiental 3 8 

3 Objectivos e âmbito: Metas, Finalidades, Princípios 6 3 

4 Métodos: Discussão na turma, turbilhão de ideias, 
trabalho em grupo, debate, questionário, reflexão, 
imitação, projectos, exploração do Meio Ambiente 
Local. 

6 14 

5 Modelos, abordagens e domínios 3 13 

6 Estratégias: Inovação e planificação curricular, 
formação de formadores, capacitação de grupos 
específicos, intervenção da comunicação social 

9 13 

7 Acções práticas: visitas de estudo, parcerias 
ambientais, publicações, ecoturismo, campanhas de 
consciencialização, programas para públicos-alvo 
específicos. 

9 14 

8 Projectos e programas de Educação Ambiental 9 10 

 Sub-total 48 27 

 Total 150 

 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 



 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

CAVACO, Maria Helena. Educação ambiental para o desenvolvimento: testemunhos e 

noticias. Lisboa, Escolar Editora, 1992.  

CHEREWA, Dionísio, ARMANDO, Atílio e OMBE, Zacarias. Perfil ambiental da Cidade 

de Maputo. Maputo, 1996. 

CORSON, Walter, H. Manual global de ecologia: O que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. S. Paulo, Editora Augustus, 1993. 

KONING, J. de. Checklist of vernacular plant names in Mozambique. Maputo, UEM 

Faculdade de Biologia, 1993. 

KRISHNAMURTI. Natureza e Meio Ambiente. Lisboa, Edições 70, 1992. 

MUCHANGOS, Aniceto dos. Educacao Ambiental:Fundamentos e Estrategias. Maputo, 

Edicao do autor, 2007. 

NOVA, Elisa Vila. Educar para o ambiente-Projectos para a área-escola. Lisboa, Textos 

Editora, 1994. 

OLIVEIRA, Luís Filipe. Educação Ambiental- Guia prático para professores, monitores 

e animadores culturais e de tempos livres. 5ª edição. Lisboa, Texto Editora, 1998. 



 

OMBE, Zacarias e FUNGULANE, Alberto. Alguns Aspectos da História da Conservação 

da Natureza em Moçambique. Maputo, Editora Escolar, 1996. 

OPPENHEIMER, Jocheu e RAPOSO, Isabel. A pobreza em Maputo. Lisboa, Ministério 

de Trabalho e Solidariedade/Departamento de Cooperação, 2002. 
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Por indicar pelo departamento  

 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Finanças Públicas 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Finanças Públicas, participando em equipas 

de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Finanças Públicas, aplicando os 

saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e de técnicas de 

Finanças Públicas; 

 Compreende a noção e importância dos meios financeiros; 

 Reconhece o papel das imposições fiscais; 

 Desenvolve o espírito de que o fisco beneficia ao cidadão. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Finanças Públicas o estudante deve: 

 Compreender a noção e importância dos meios financeiros; 

 Perceber a consequência da sua aquisição e utilização pelas colectivas 

públicas do datas de maior ou menor grau do poder de supremacia;  

 Reconhecer o papel das imposições fiscais; 

 Desenvolver o espírito de que o fisco beneficia ao cidadão;  

 Aplicar os conceitos de finanças públicas no seu dia a dia. 



 

 

3. Conteúdos e caraga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horária 

Contacto  Estudo  

1 Introdução às Finanças Públicas 2 3 

2 O Quadro Económico de Actuação Pública 4 6 

3 Política Pública 6 9 

4 As Finanças Públicas como Instrumento da Política 
Económica 

6 9 

5 A Política Financeira de Estabilização 6 9 

6 Desenvolvimento Económico e Políticas Financeiras 
de Longo Prazo 

6 10 

7 Lugar e Papel das Finanças Públicas na Integração 
Regional 

8 10 

8 Financiamento das Acções do Governo (Orçamento 
Geral do Estado e a Conta Geral do Estado) 

10 15 

Sub-total 48 77 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 



 

Estudo 
Independente 

Trabalho de pesquisa  
3 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 

Português  

 

Bibliografia 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, Vol. XXXVI, 1995. 

GOMES, Nuno de Sá, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Maia, Rei dos Livros, Impostos, 

Tipografia Narciso Correia, Lisboa, 1982. 

MALEMUANE, Júlio. Finanças Públicas. Maputo, ICM, 2006. 

MOURA, Joaquim Pina & FERNANDES, Ricardo Sá, A Reforma Fiscal Inadiável, 

Oeiras, Celta Editora, 2000. 

PEREIRA, Alberto Amorim, Noções de Direito Fiscal, ATHENA, Porto, S/d,.  

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE. Constituição da República, Maputo, Imprensa 

Nacional. 

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE. Decreto 4/90, de 13 Abril, Taxa Global, Para o 

Sistema de Segurança Social, Maputo, Imprensa Nacional. 

-------------Lei 9 e seu Regulamento, SISTAFE, Maputo, Imprensa Nacional. 

 ------------Lei n°11/97, de 31 de Maio, Lei das Autarquias, Maputo, Imprensa Nacional. 

-------------Lei n°15/97, de 10 de Julho, Lei Orçamental, Maputo, Imprensa Nacional. 

-------------Lei n°3/93, de 24 de Julho, Lei do Investimento, Maputo, Imprensa Nacional. 

-------------Lei n°6/93, de 28 de Dezembro, Tributação Directa, Maputo, Imprensa 

Nacional;1999. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Planificação Regional do 
Uso da Terra 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (64 horas de 

contacto + 61 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Planificação Regional do uso da Terra, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, 

o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Planificação Regional do uso da Terra, 

aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de 

Planificação Regional do uso da Terra, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Planificação 

Regional do uso da Terra, visando a promoção do desenvolvimento das 

comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as melhores formas de Planificação Regional do uso da Terra 

para cada contexto tendo em conta as potencialidades dos recursos 

existentes para a promoção do desenvolvimento das comunidades 

baseando-se no desenvolvimento sustentável. 

 

 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Desenvolvimento Planificação Regional do Uso da Terra deve: 

 Conhecer os processos e técnicas de planificação do uso da terra; 



 

 Compreender os fundamentos para identificar a problemática do uso da terra 

e seus impactos a nível do ambiente e comunidade; 

 Conhecer as técnicas e metodológicas inerentes ao processo de uso 

sustentável da terra para o desenvolvimento; 

 Desenvolver a capacidade de análise crítica e busca de soluções para 

problemas ambientais e comunitários. 

 

1. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos  Carga Horária  

 Contacto Estudo 

1 Introdução e Conceitos básicos. Planeamento e 
planificação. Necessidade e importância do 
planeamento. Funções da terra. A terra como 
recurso natural. Funções da terra 

3 4 

2 Bases técnicas e metodológicas do planeamento 
do uso da terra. Plano ecológico económico. 
Instrumentos Legislação, Cartografia 

9 9 

3 Zoneamento. Objectivos e princípios do 
zoneamento. Tipos de zoneamneto. A ZEE como 
instrumento de planeamento. Cartografia das 
unidades paisagísticas. 

6 4 

4 Avaliação das terras. Diagnósticos e mapeamento 
dos recursos naturais e infra-estruturas. 
Levantamento das condições naturais do meio 
físico (geologia, solo, relevo, clima e vegetação 
natural) avaliação das facilidades e dificuldades 
estruturais do meio (vias de acesso, distância a 
centros de consumo e abastecimentos), outros 
aspectos sócio económicos. Colecta de 
amostragens solo, agua, resíduos. Medição e 
avaliação construções, inventário de instrumentos 
e máquinas. 

6 11 

5 Tipologia e classificação do uso da terra. 
Classificação da Cobertura da terra. Áreas livres e 
áreas construídas. 

9 9 

6 O Planeamento do uso da terra. Selecção de 
alternativas. Factores limitantes declividades, 
profundidade do solo, pedregosidade, drenagem, 
textura do solo e risco de inundação. Organização 
em classes e subclasses de aptidão de uso das 
terras. Avaliação das perdas de solo potenciais 
actuais e sob os usos propostos. Elaboração da 

11 10 



 

legenda do mapa de aptidão de uso das terras. 
Determinação das áreas de conflitos de uso da 
terra, como foco principal de atenção no 
planeamento. Propostas de soluções 

7 Planeamento participativo e tomada de decisões 
negociada. Princípios. Intervenientes. Importância 
da participação da comunidade. Género e 
planeamento 

12 10 

 Seminários 9 6 

Sub-total 64 61 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 



 

6. Língua de ensino 

 Português 

 

Bibliografia 

Para cada item do plano temático será indicado uma bibliografia específica, 

acompanhada por um texto de apoio orientador preparado pelo professor. Constituem 

documentos básicos de consultas Lei do ordenamento territorial Lei de Terras, Lei do 

Ambiente, Lei do Ambiente, Lei das Autarquias Locais, Agenda 21’capitulo 10, 

objectivos do Milénio. E encorajada a consulta na WEB Google).  

 

BANCO MUNDIAL, Buenas Prácticas Recientemente Identificadas de Gestión para 

Resultados de Dessarrollo, Libro de Consulta, s/d. 

MUTAHABA G. & J. Balogun, Melhorando a Capacidade de Gestão Pública em África. 

s/d 

WEEKS, R., A Intervenção da Governação na Idade Média da Informação – Prática 

Internacional. s/d 

STEWART & Ranson.  A Planificação Estratégica e o Sector Público.s/d. s/l. (1989), 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Sistema de Gestão 
Ambiental 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade dos instrumentos de gestão ambiental bem como aplicar as 

tecnicas de análise ambiental em projectos de desenvolvimento. Sendo assim, o 

estudante: 

 Revela domínio das normas ambientais para sua aplicação em acções de 

gestão ambiental; 

 Desenvolve atitude crítica na análise dos Sistemas de Gestão Ambiental; 

 Participa em equipas que realizam estudos dos Sistemas de Gestão 

Ambiental em Empresas. 

 

1. Objectivos gerais 

Com a disciplina Desenvolvimento Curricular o estudante deve: 

 Compreender a essência de um sistema de Gestão Ambiental; 

 Conhecer as normas de Gestão Ambiental; 

 Dominar as técnicas análise Ambiental; 

 Desenvolver habilidades sobre a condução dos processos do Sistema de 

Gestão Ambiental. 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução ao SGA  4 5 

2 ISO 14001 4 6 

3 Aplicação do SGA 6 8 

4 Normas Ambientais 8 10 

5 Modelos do SGA 8 16 

6 Técnicas de Análise Ambiental 10 14 

7 O SGA em Moçambique 8 20 

Sub -total 48 77 

Total 125 

 
 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 



 

 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliobrafia 

BEAUMONT, I Pedersen, L e Whitaker, B., Managing the Environment Butterrworth, 

Henemann, Oxford, 1994. 

HUGGETT, R. Modelling the Impact on Nature, Systems analysis of Environmental 

problems, Oxford University Press, Oxford, 1993. 

NOVA, Elisa Vila. Educar para o ambiente-Projectos para a área-escola. Lisboa, Textos 

Editora, 1994. 

OLIVEIRA, Luís Filipe. Educação Ambiental- Guia prático para professores, monitores 

e animadores culturais e de tempos livres. 5ª edição. Lisboa, Texto Editora, 1998. 

SERRA, Carlos. Colectãnea de Convenções e Protocolos Sobre o Ambiente 

Publicados Pela Republica de Moçambique, CFJJ, Maputo, 2006. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Gestão de Riscos 
Ambientais  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 7 

Carga horária total - 175 h (64 horas de 

contacto + 111 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Gestão de Riscos Ambientais, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Gestão de Riscos Ambientais, aplicando 

os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de Gestão 

de Riscos Ambientais, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Gestão de 

Riscos Ambientais, visando a promoção do desenvolvimento das 

comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as melhores formas de Gestão de Riscos Ambientais para cada 

contexto tendo em conta as potencialidades dos recursos existentes para 

a promoção do desenvolvimento das comunidades baseando-se no 

desenvolvimento sustentável. 

 

 2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Gestão de Riscos Ambientais o estudante deve: 

 Conhecer os principais tipos de riscos ambientais e os impactos ambientais e 

sociais deles derivados; 



 

 apresentar propostas para a superação da crises ecológica; 

 descrever as características dos riscos ambientais; 

 analisar os efeitos e a distribuição dos riscos ambientais; 

 analisar a percepção social dos riscos; 

 analisar eventos extremos, e sua capacidade de geração de prejuízos e danos; 

 Desenvolver  capacidade de análise da justaposição das investigações do meio 

físico às da relevância socioeconómica, avaliando o custo em termos de impacto 

económica e dos ocasionados pelos hazards. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução ao estudo dos riscos ambientais 3 3 

2 Classificação dos riscos ambientais 12 9 

3 Metodologia para a investigação de riscos 
ambientais 

6 12 

4 Análise e gestão de riscos ambientais 9 13 

5 Mitigação de riscos e atenção de emergência 6 12 

6 Impactos dos riscos ambientais 3 10 

7 Comunicacao de riscos ambientais  9 10 

8 Percepção social e a educação em matéria de 
riscos naturais 

6 10 

9 Práticas 10 19 

Sub-total  64 111 

Total 175 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 



 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

6. Língua de Ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

ASANTE-Duah, Kofi. Risk assessment in environmental management. A guid for 

managing chemical contamination problems. John Wiley  Sons Ltd. Chischester, 

Englend. 1998. 

CALVO García-Tornel, Francisco. Sociedades y territórios en riesgo. Colección “La 

Estrella Polar” – 31. Ediciones del Serbal. Barcelona. 2001. 

DGEDGE, Gustavo Sobrinho. El riesgo de inundaión en el Bajo Limpopo 

(Mozambique). Tesis Doctoral. Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de Filosofia 

y Letras, Departamento de Geografia, 2004. 

LOMABRDI, Marco. Rischo ambietale e comunicazione. FrancoAngeli, Milano, Italy. 

1997. 

MARTÍN Cantera, Javier. La respuesta humanitaria en caso de catástrofe. Preparación 

y prevención frente a catástrofes naturales en la práctica de las organizaciones 

internacionales. Em: Ayala-Cacerdo, Francisco Javier, Olcina Cantos, Jorge (coord.). 

“Riesgos naturales”. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 2002. 



 

OLCINA Cantos, Jorge. Riesgos climáticos en la Peninsula Ibérica. Acción Divulgativa. 

S.I. Madrid. 1994. 

OLCINA Cantos, Jorge; Ayala-Cacerdo, Francisco. Riesgos naturales. Conceptos 

fundamentales y clasificación. Em: Ayala-Cacerdo, Francisco Javier, Olcina Cantos, 

Jorge (coord.). “Riesgos naturales”. Editorial Ariel, S. A. Barcelona. 2002 

SMITH, Kheith. Environmental hazards. Assessing risk and reducing disaster. 

Routledge, London and New York. 1992. 
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Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Avaliação do Impacto 
Ambiental 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Avaliação do Impacto Ambiental dos projectos 

do Desenvolvimento, participando em equipas de trabalho que realizam actividades 

nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Avaliação do Impacto Ambiental dos 

projectos do Desenvolvimento, aplicando os saberes em diferentes 

contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de 

Avaliação do Impacto Ambiental dos projectos do Desenvolvimento, 

propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Avaliação do 

Impacto Ambiental dos projectos do Desenvolvimento, visando a 

promoção do desenvolvimento das comunidades e a melhorias da 

qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através de Projectos de 

Desenvolvimento baseando-se no desenvolvimento sustentável. 

 

 



 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Avaliação do Impacto Ambiental dos projectos do 

Desenvolvimento o estudante deve: 

 Compreender a importância da Avaliação do Impacto Ambiental no 

desenvolvimento em geral; 

 Estabelecer relações entre o desenvolvimento comunitário a Avaliação do 

Impacto Ambiental; 

 Desenvolver habilidades sobre a condução da Avaliação do Impacto 

Ambiental. 

 

2. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução 3 2 

2 Objectivos e Metodologia da Avaliação do Impacto 
Ambiental 

6 8 

3 Etapas das Avaliação do Impacto Ambiental 10 10 

4 Caracterização da Situação de Referencia 8 8 

5 Caracterização do Projectos 10 2 

6 Inventariação dos Impactos 10 16 

7 Medição dos Impactos 8 16 

8 Medidas de Mitigação e Plano de gestão e de Monitoria 10 16 

Sub-total  64 86 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 



 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino 

 Português  

 

Bibliografia 

ARPAC. Sustainable Use of the Cahora Bassa Dam and the Zambezi Valley, ARPAC, 

Maputo, 1998. 

ACHKAR, Marcel et al. Diagnóstico Socio Ambiental Participativo En Uruguay. 

Uruguay, Redes, 2004. 

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial. USA, Oxford 

University Press, 1990.  

BEAUMONT J. Pedersen, L e Whitaker, B., Managing The Environment, Buterworth-

Heinemann ltd, Oxford, 1993. 

GOUDIE, A., The Human Impact Reader, Blackwell, Oxford, 1997. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Planificação de Projectos 
de Desenvolvimento  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 3 

Carga horária total - 80 h (48 horas de 

contacto + 27 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à análise 

da complexidade do processo de Planificação de Projectos de Desenvolvimento I, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, 

o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Planificação de Projectos de 

Desenvolvimento I, aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de 

Planificação de Projectos de Desenvolvimento I, propondo formas de 

intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Planificação de 

Projectos de Desenvolvimento I, visando a promoção do desenvolvimento 

das comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através de Projectos de 

Desenvolvimento baseando-se no desenvolvimento sustentável. 

 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Planificação de Projectos de Desenvolvimento I o estudante 

deve: 

 Desenvolver capacidade de análise e síntese de relacionar factos e fenómenos; 



 

 Compreender os processos e técnicas de Planificação de Projectos de 

Desenvolvimento I; 

 Conhecer teorias sobre o desenvolvimento comunitário e de gestão de recursos 

comunitários; 

 Conhecer as técnicas do fomento do cooperativismo popular e de formação em 

valores humanos, em acções de elevação de escolaridade e na assistência 

técnica; 

 Desenvolver a reflexão crítica na utilização de várias técnicas e metodologias de 

trabalho comunitário. 

 

3. Conteúdos e carga horária 

N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução à teorias do crescimento e desenvolvimento 2 2 

2 Desigualdades e crescimento 4 3 

3 Pobreza e subnutrição 4 2 

4 Capital humano, Social, Educação e Saúde 6 3 

5 Organização comunitária 3 2 

6 O desenvolvimento comunitário endógeno 6 2 

7 As diferentes abordagens de animação social 6 3 

8 O ciclo de desenvolvimento do projecto 6 3 

9 Instrumentos e técnicas para a gestão de projectos 3 2 

10 Comunicação e desenvolvimento comunitário 2 2 

11 Práticas  8 3 

Sub-total 48 27 

Total 75 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

 



 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

GLEN Leet. The Anaysis and Avaluation of Community Development Project Proposals. 

New York, 1962. In: William W. Biddle. Desenvolvimento da comunidade. AGIR, Rio de 

Janeiro, 1972. 

HUXLEY  H. Doddy. Informal Groups and the community. New York, 1952. 

NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos & Neumann, Rogério Arns. Desenvolvimento 

comunitário baseado em talentos e recursos locais - ABCD, Global, S/d. 

WILLIAM W. Biddle. Desenvolvimento da comunidade. AGIR, Rio de Janeiro, 1972. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

Disciplina - Gestão das Áreas 
Protegidas  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 4º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (64 horas de 

contacto + 36 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Gestão das Áreas Protegidas, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização de Gestão das Áreas Protegidas, aplicando 

os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas de Gestão 

das Áreas Protegidas, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Gestão das 

Áreas Protegidas, visando a promoção do desenvolvimento das 

comunidades e a melhorias da qualidade de vida em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades através de Projectos de gestão dos 

recursos naturais baseando-se no desenvolvimento sustentável. 



 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Gestão das Áreas Protegidas o estudante deve: 

 Compreender a importância da gestão dos recursos naturais e das áreas 

protegidas; 

 Estabelecer relações entre o desenvolvimento comunitário e utilização das 

áreas; 

 Desenvolver habilidades sobre o planeamento da gestão das áreas 

protegidas. 

 

3. Conteúdo e carga horária 

N° Conteúdos Carga Horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Introdução 2 4 

2 História da conservação e dos parques nacionais 11 8 

3 Classificação e Gestão das áreas protegidas 14 8 

4 Regulamentos sobre a conservação 9 7 

5 Estrutura das áreas de conservação 12 7 

6 As áreas protegidas em Moçambique e as comunidades 16 8 

Sub-total 64 36 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 



 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
4 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino 

 Português  

 

 

Bibliografia 

LIDHE, V., Environmental Education Experiences and Suggestions, RSCU, Nairoby. 

1993. 

OMBE, Z e Fungulane A., Alguns aspectos da História da Conservação da Natureza 

em Moçambique, Editora Escolar, Maputo. 1995. 

POMREY, D e Service, M., Tropical ecology, Longman Scientifical and Technical, 

Haarlaw. 1992. 
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Faculdade de Ciências da Terra 

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Estratégias de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Nuclear  

Ano académico - 4º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo de Estratégias de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. 

Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização e das Estratégias de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, aplicando os saberes em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de Estratégias de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Estratégias de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, visando a promoção do 

desenvolvimento das comunidades e a melhorias da qualidade de vida 

em Moçambique; 

 Identifica as potencialidades dos recursos existentes para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades baseando-se no desenvolvimento sustentável. 

 

2. Objectivos gerais   

Com a disciplina Estratégias de Desenvolvimento Rural Sustentável o estudante 

deve: 



 

 Compreender os conceitos fundamentais e sua evolução assim com as 

abordagens contemporâneas de desenvolvimento comunitário;  

 Conhecer o papel da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo no 

desenvolvimento comunitário;   

 Distinguir as diferentes fases do ciclo de um projecto de desenvolvimento; 

 Utilizar métodos e técnicas na elaboração e gestão de projectos de 

desenvolvimento sócio-económico local de forma sustentável; 

 Elaborar e conduzir actividades de formação em temas sobre desenvolvimento 

comunitário usando métodos e abordagens de ensino e aprendizagem 

adequadas; 

 Desenvolver materiais educativos destinados à educação comunitária; 

 Integrar os elementos de desenvolvimento comunitário nas diversas disciplinas 

do curso e noutras relacionadas.  

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº  Conteúdos Carga Horaria  

Contacto Estudo 

1 Introdução: Historia e evolução do conceito  5 2 

2 Modelos, abordagens e práticas de desenvolvimento 
comunitário 

6 3 

3 Problemas e desafios para desenvolvimento comunitário 
em Moçambique. 

5 2 

 
4 

Alternativas para o desenvolvimento comunitário: 
“Polos de desenvolvimento”; “Inovação e 
empreendedorismo”: Elaboração e gestão comunitária 
de projectos de geração de rendimento  

 
9 

10 

5 Métodos e técnicas de planificação e elaboração de 
projectos de desenvolvimento comunitário: DRP, DRR; 
IDP, PA  

6 10 

6 Fases do ciclo de elaboração de projectos de desenvol. 
Comunitário 

3 10 

7 Análise dos parceiros ou da participação no projecto 3 10 

8 Análise da participação comunitária 3 2 

9 Ambiente, tecnologia e desenvolvimento comunitário  3 3 

10 Métodos e técnicas de monitoria e avaliação de projectos  3 8 

11 Elaboração e condução das actividades de formação em 
ADEC 

3 10 

Sub-total 48 77 



 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação  

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

CAVANE, E. e Vijfhuizen, C. Desenvolvimento Rural. Colectânea de artigos e textos 

sobre téorias de Desenvolvimento comunitário. UEM, Faculdade de Agronomia, 2000. 



 

CHAMBERS, R.. Whose Reality Counts? Putting the first last. Intermediate Technology 

Publication, London, 1997.  

CHAMBERS, R.. Rural development. Putting the last first. Longman, England, 1989.  

DAVIDS, I., Theron, F. and Maphunye, K.J.  Participatory development in South Africa: 

A development management perspective.  Van Schaik, Pretoria, 2005. 

DE BEER, F. Swanepoel, H.. Community development and beyond. Issues, structures 

and procedures. J.L. Van Schaik .RSA, 1998. 

GARTNER, R.B. and Hogger, R.. In search of sustainable livelihood systems. Managing 

resources and changes.: Sage Publications,  London, 2004.  

 SWANEPOEL, H.. Community development. Putting plans into action. Juta  Cape 

Town, 1997. 

SWANEPOEL, H. and De Beer, F. Community Development. Breaking the cycle of 

poverty. Pretoria: 2006. 

Rural Development Strategy (RDS). Estrategia de desenvolvimento rural em 

Mozambique.  DNDR,  Maputo: 2005. 

VIJFHUIZEN, C. e Artur, L. Discursos, práticas e complexidades de desenvolvimento 

em Moçambique. Estudos de casos. UEM. Faculdade de Agronomia. 2001. 
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23. PROGRAMAS TEMÁTICOS DAS DISCIPLINAS DA 
COMPONENTE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – MINOR 

EM ECOTURISMO 
 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina Introdução ao turismo e 
Lazer 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina – complementar   

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (64 horas de 

contacto + 36 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo e de Introdução ao Turismo, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio sobre os fundamentos do turismo; 

 Elabora diferentes tipos de fichas, nomeadamente: ficha bibliográfica, 

temática e de leitura; 

 Produz textos estruturantes, nomeadamente: sobre os tipos do turismo. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Introdução ao Turismo  o estudante deve: 

 Reflectir sobre a importância do turismo; 

 Compreender as formas do turismo; 

 Conhecer processos de classificação do turismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Turismo e lazer : Definições dos conceitos 8 5 

2 Métodos, Objecto, objectivos, Importância do turismo e 
relação com outras ciências.  

10 1 

3 Teoria Geral do Turismo  6 6 

4 Evolução do conceito do turismo e da actividade turística  10 5 

5 Formas do turismo  10 5 

6 Classificações de turismo 10 5 

7 Expansão do turismo  4 5 

8 Mercado turístico: Oferta e procura 6 5 

Subtotal 64 36 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. Aulas Expositivas – Apresentação dos temas com auxílio de recursos visuais 

(projectores, retroprojectores, data show, vídeos, etc.); Estudo de textos relacionados 

com o conteúdo programático. Aulas expositivas, leitura de textos; discussão em grupo; 

aulas práticas; elaboração de síntese sobre assuntos discutidos; explanações visando 

o acompanhamento sistémico e o melhor aprendizado do conteúdo teórico. Utilização 

de recursos didácticos: retroprojector, tela de projecção, lousa, vídeo, tv, vídeo, data 

show. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 



 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 4 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

 ANSARAH, Marília Gomes dos Reis (Org.). Turismo: Como Apreender, Como Ensinar. 

São Paulo, SENAC, 2000. 

 BAHL, Miguel. (Org). Turismo Com responsabilidade Social. Roca, São Paulo: 2004.   

 BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo: Senac, 2004. 

 BELTRÃO, Otto Di. Turismo a Indústria do Século 21. Osasco: Novo Século, 2001. 

 BOITEUX, Bayard do Coutto. Planejamento e Organização do Turismo: Teoria e 

Prática. s/l: s/ed, s/d. 

 CAMARGO, Luiz Octavio de Lima. Hospitalidade. São Paulo: Aleph, 2004. 

 CASASOLA, Luis., Turismo e Ambiente. Editora Roca. São Paulo,2003. 

 DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Atlas, 2005. 

 FENNEL, David A. Ecoturismo. Uma introdução: Contexto. São Paulo 2002.  

 FERRETTI, Eliane Regina. Turismo e Meio Ambiente. Uma abordagem integrada. 

Editora Roca. São Paulo 2002. 

 FIGUEIRA, Victor & DIAS, Reinaldo. A Responsabilidade Social no Turismo. Lisboa, 

Escolar, 2011. 



 

 GEE, Chuck e FAYOS-SOLÁ, Eduardo, (Orgs). Turismo Internacional. Uma Perspectiva 

Global.: OMT. Bookman, São Paulo, 2003. 

 GASTAL, Susana (Org.). Turismo: investigação e crítica. São Paulo: Contexto, 2002. 

 GUAMBE, José J. J. 2007. 

 YOUELL, Ray. Turismo uma Introdução. São Paulo: Contexto, 2002. 

 LAGE, Beatriz H. G. & MILONE, Paulo C. Economia do Turismo. 7ª Edição, S. P. Atlas 

S.A. 2001. 

 MINISTÉRIO DO TURISMO. Lei do Turismo. Lei Número 4/2004 de 17 de Junho. 

Maputo, 2004.   

 MONTEJANO, Jordi Montaner. Estrutura do Mercado Turístico.: Roca, São Paulo, 2001. 

 OMT. Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2004. 

 OMT. Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2005. 

 OMT. Introdução ao Turismo. Editora Roca. São Paulo 2001. 

 PEARCE, Douglas e BUTLER, Richard, (Orgs). Desenvolvimento em Turismo. Temas 

contemporâneos.: Contexto, São Paulo, 2002. 

 PORTUGUEZ, Anderson at all. (Orgs). Turismo no Espaço Rural. Enfoques e 

Perspectivas. Roca, São Paulo: 2006.   
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Geografia do Turismo 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (64 horas de 

contacto + 86 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo e de Introdução ao Turismo, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio sobre a geografia do turismo; 

 Reflecte sobre a localização da actividade turística; 

 Entende os sistemas turísticos. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Geografia do turismo o estudante deve: 

 Analisar a organização espacial na formação de paisagens de interesse 

turístico considerando os elementos físicos - naturais, culturais e 

económicos; 

 Compreender as formas do turismo; 

 Conhecer os sistemas de turismo; 

 Conhecer os espaços da evolução dos espaços turísticos. 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução de geografia do turismo  4 10 

2 Factores de localização turística  20 20 

3 Evolução dos espaços turísticos  10 9 

4 Repartição mundial do turismo  10 10 

5 Turismo e as redes  6 10 

6 Sistema turístico 6 15 

7 Perspectivas futuras do turismo  8 10 

Subtotal 64 86 

Total 120 

 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. Aulas Expositivas – Apresentação dos temas com auxílio de recursos visuais 

(projectores, retroprojectores, data show, vídeos, etc.); Estudo de textos relacionados 

com o conteúdo programático. Aulas expositivas, leitura de textos; discussão em grupo; 

aulas práticas; elaboração de síntese sobre assuntos discutidos; explanações visando 

o acompanhamento sistémico e o melhor aprendizado do conteúdo teórico.  

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 



 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

 

ANDRADE, Manuel Correia de Oliveira. Imperialismo e fragmentação do espaço. 5ªed. 

São Paulo, Contexto, 1999 

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo, Senac, 2004. 
BELTRÃO, Otto Di. Turismo: a Indústria do Século 21. Osasco, Novo Século, 2001. 
BOITEUX, Bayard do Coutto. Planejamento e organização do Turismo: Teoria e Prática. s/l, s/ed, 

s/d. 
CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. Hospitalidade. São Paulo, Aleph, 2004. 
COOPER, Chris at all. Turismo, principios e pratica. Porto Alegre, Bookman, 2001 

COUSIN, Saskia, REAU, Bertrand, Sociologie do Tourisme, La Decouverte, 2009 

DEWAILLY, Jean-Michel, FLAMENT, Michel, Le tourisme. Sedes, 2000 

DE LA TORRE, Francisco, Sistemas de Transporte Turistico, Roca, 2003 

DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo, Atlas, 2005. 
GASTAL, Susana (Org.). Turismo: investigação e crítica. São Paulo, Contexto, 2002. 
GUERRA, António José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da (Org.). Geomorfologia: 

uma actualização de bases e conceitos. 4. ed. Rio de Janeiro, Bertrand, 2001.  

MORAES, António Carlos Robert. Geografia crítica: a valorização do espaço. 4. ed.São 

Paulo, HUCITEC, 1999.  

OLIVEIRA, Antonio Pereira. Turismo e Desenvolvimento, planejamento e organizacao. São Paulo, 
Atlas, 2005 
YOUELL, Ray. Turismo uma Introdução. São Paulo, Contexto, 2002. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Ecoturismo  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

 

Tipo de disciplina - complementar   

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo e de Ecoturismo e educação Ambiental, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio sobre Ecoturismo e Educação Ambiental; 

 Produz jogos Educativos sobre o turismo ecológico; 

 Promove estratégias de educação ambiental na actividade turística. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Ecoturismo e Educação Ambiental o estudante deve: 

 Caracterizar os sistemas do ecoturismo e educação ambiental; 

 Conhecer a evolução dos espaços turísticos; 

 Relacionar o turismo com a preservação do ambiente. 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Introdução ao ecoturismo e educação ambiental 4 10 

2 Evolução do Ecoturismo  6 5 

3 Classificação e formas de Modalidade do Ecoturismo 5 6 

4 Actividades em Ecoturismo  5 5 

5 Sistemas ecoturísticos 6 10 

6 Os projectos ecoturísticos e as unidades de 
conservação  

6 10 

7 Educação ecoturística  5 10 

8 Elaboração de cartilhas e jogos educativos 5 10 

9 Perspectivas futuras do ecoturismo 3 5 

10 Sustentabilidade do Turismo  3 5 

Subtotal 48 77 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. Será 

valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento dos prazos de 

entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do semestre realizar-se-ão testes, 

que podem ser escritos ou orais. As dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que está 

preconizado no Regulamento Académico da UP. 

 
 



 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia 

BAHL, Miguel. (Org). Turismo Com responsabilidade Social. Roca, São Paulo: 2004.   

CASASOLA, Luis., Turismo e Ambiente. Editora Roca. São Paulo,2003. 

FENNEL, David A. Ecoturismo. Uma introdução: Contexto. São Paulo 2002.  

FERRETTI, Eliane Regina. Turismo e Meio Ambiente. Uma abordagem integrada. 

Editora Roca. São Paulo 2002. 

GEE, Chuck e FAYOS-SOLÁ, Eduardo, (Orgs). Turismo Internacional. Uma 

Perspectiva Global.: OMT. Bookman, São Paulo, 2003. 

MONTEJANO, Jordi Montaner. Estrutura do Mercado Turístico.: Roca, São Paulo, 

2001. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Lei do Turismo. Lei Número 4/2004 de 17 de Junho. 

Maputo, 2004.   

OMT. Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2004. 

OMT. Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2005. 

OMT. Introdução ao Turismo. Editora Roca. São Paulo 2001. 



 

PEARCE, Douglas e BUTLER, Richard, (Orgs). Desenvolvimento em Turismo. Temas 

contemporâneos.: Contexto, São Paulo, 2002. 

PORTUGUEZ, Anderson at all. (Orgs). Turismo no Espaço Rural. Enfoques e 

Perspectivas. Roca, São Paulo: 2006.   
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Faculdade de Ciências da Terra  
Departamento de Geografia 

 
 

Disciplina - Sociologia do Turismo  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 6 

Carga horária total - 150 h (48 horas de 

contacto + 102 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo e de Sociologia do turismo participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio no entendimento dos elementos sociais do turismo; 

 Reflecte sobre a interferência social do turismo. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina sociologia do turismo o estudante deve: 

 Conhecer os elementos sociais do turismo; 

 Caracterizar as interacções sociais;  

 Analisar a relação social do turismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº 
Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Introdução: evolução do Conceito de sociologia do 
turismo 

6 2 

2 Fundamentos Sociologico do Turismo  3 10 

3 Turismo como fenómeno social  7 15 

4 Turismo e Interacções sociais 9 20 

5 Turismo e sociedade industrial 7 15 

6 Responsabilidade social do turismo 8 20 

7 Elementos antropológicos do turismo  8 20 

Sub total 48 102 

Total 150 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 



 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia  

 

BAHL, Miguel. (Org). Turismo Com responsabilidade Social. Roca, São Paulo: 2004.   

BARATA, Óscar Soares. Introdução as Ciências Sociais. Vol. 1. Lisboa, Bertrand, 2007, 

285 p. 

BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo: Senac, 2004. 

BELTRÃO, Otto Di. Turismo a Indústria do Século 21. Osasco: Novo Século, 2001. 

CAMARGO, Luiz Octavio de Lima. Hospitalidade. São Paulo: Aleph, 2004. 

CASASOLA, Luis., Turismo e Ambiente. Editora Roca. São Paulo,2003. 

CASTRO, Celso A. P. Sociologia Aplicada ao Turismo. Sao Paula, Atlas, 2002, 192 p. 

DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Atlas, 2005. 

FENNEL, David A. Ecoturismo. Uma introdução: Contexto. São Paulo 2002.  

FERRETTI, Eliane Regina. Turismo e Meio Ambiente. Uma abordagem integrada. 

Editora Roca. São Paulo 2002. 

FIGUEIRA, Victor & DIAS, Reinaldo. A Responsabilidade Social no Turismo. Lisboa, 

Escolar, 2011, 105 p. 

GEE, Chuck e FAYOS-SOLÁ, Eduardo, (Orgs). Turismo Internacional. Uma 

Perspectiva Global.: OMT. Bookman, São Paulo, 2003. 

GASTAL, Susana (Org.). Turismo: investigação e crítica. São Paulo: Contexto, 2002. 

YOUELL, Ray. Turismo uma Introdução. São Paulo: Contexto, 2002. 



 

LAGE, Beatriz H. G. & MILONE, Paulo C. Economia do Turismo. 7ª Edição, S. P. Atlas 

S.A. 2001. 

LIMA, Fabiana de Oliveira. Sobre o Olhar Antropologico no Produto Turistico: 

Contribuiçòes Para uma Abordagem Epistemológica. In: Revista Turismo. Estudos e 

Prática. Vol. 1. no 2. ISSN 2316-1493. UERN. 2012. pp. 29-47. 

MARUJO, Maria Noémia. A Sociologia e o Turismo. Lisboa. S/D. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Lei do Turismo. Lei Número 4/2004 de 17 de Junho. 

Maputo, 2004.   

MONTEJANO, Jordi Montaner. Estrutura do Mercado Turístico.: Roca, São Paulo, 

2001. 

OMT. Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2004. 

OMT. Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Uma compilação de boas práticas. 

Editora Roca. São Paulo 2005. 

OMT. Introdução ao Turismo. Editora Roca. São Paulo 2001. 

PEARCE, Douglas e BUTLER, Richard, (Orgs). Desenvolvimento em Turismo. Temas 

contemporâneos.: Contexto, São Paulo, 2002. 

PORTUGUEZ, Anderson at all. (Orgs). Turismo no Espaço Rural. Enfoques e 

Perspectivas. Roca, São Paulo: 2006.  

XAVIER, Adriana Cristina. O Papel Social do Turismo. In. Caderno Vitual de Turismo. 

Vol. 6. Nr 1.Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro,  2006, pp. 9-15.   
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Faculdade de Ciências da Terra 

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Planeamento e Gestão do 
Turismo  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo e de Planificação e Gestão do Turismo 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio na produção de planos de desenvolvimento turístico; 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina produção de espaços turístico o estudante deve: 

 Conhecer os instrumentos de planificação   

 Caracterizar os elementos de planificação turística 

 Conhecer os planos de desenvolvimento turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº 
Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução a planificação e Gestão do Turismo  4 7 

2 Conceitos e definições  4 15 

3 Planificação como instrumento de 
desenvolvimento  

8 10 

4 Elemento da Planificação turística  6 8 

5 Estrutura instituicional e operacional do turismo  8 9 

6 Planificação do espaço natural e artificial  8 8 

7 Planos de desenvolvimento turístico 10 20 

Subtotal 48 77 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 



 

Fichas de Leitura 2 

Plano de Marketing Turistico  1 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia  

ACERENZA, Miguel Ángel. Promoción turística. México: Trillas, 1988. 

ACERENZA. Miguel Àngel. Promoção turística. México: Trillas, 1988.  

ACERENZA, Miguel Ángel. Marketing internacional. México: Trillas, 1990. 

ANSARAH, Marilia. Segmentação de mercado turístico. São Paulo: Futura. 1999.  

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. São Paulo: São Paulo: Senac, 1998. 

BOULLÓN, Roberto C. Los municipios turísticos. México: Trillas, 1990.  

BOULLON, Roberto C. Planificación del espácio Turístico. México: Trillas, 1984.  

DENKER, ADA DE Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. 2ª ed. 

São Paulo: Futura, 1998  

RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável: a protecção do meio 

Ambiente. São Paulo: Papirus, 1999. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1999. 

VAZ, Gil Nuno. Marketing turístico. São Paulo: Pioneira, 1999. 

RUSCHMANN, Doris. Marketing turístico. São Paulo: Papirus, 1997 
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Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Património Natural, 

Cultural e desenvolvimento dos 

produtos turísticos  

Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 
1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do Património Natural, Cultural e desenvolvimento dos 

produtos turísticos participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa 

área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio no entendimento património turistico; 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Turismo no espaço rural e urbano o estudante deve: 

 Conhecer o património natural e cultural, 

 Caracterizar os produtos turísticos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Introdução ao estudo do património turístico 6 12 

2 Cultura, Cidadania e identidade Nacional  12 17 

3 Tipos de produtos turísticos 10 11 

4 A ideia do património e o seu significado social 10 17 

5 Desenvolvimento integrado dos produtos 
turístico 

10 20 

Subtotal 48 77 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 3 



 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

 

Bibliografia  
 
ANDRADE, Manuel Correia de Oliveira. Imperialismo e fragmentação do espaço. 5ªed. São 
Paulo, Contexto, 1999.  
BAHL, Miguel. (Org). Turismo Com responsabilidade Social. Roca, São Paulo: 2004.  
BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 10. ed. São Paulo: Senac, 2004.  
BENI, Mario Carlos, Analise estrutural do turismo. São Paulo, Senac. 1998.  
BELTRÃO, Otto Di. Turismo a Indústria do Século 21. Osasco: Novo Século, 2001.  
BOITEUX, Bayard do Coutto. Planejamento e Organização do Turismo: Teoria e Prática. 
s/l: s/ed, s/d.  
DIAS, Francisco & outros (Org.). Futuro do Turismo: Território, Património, Planeamento. 
Porto, 2009.  
CAMARGO, Luiz Octavio de Lima. Hospitalidade. São Paulo: Aleph, 2004.  
CASASOLA, Luis., Turismo e Ambiente. Editora Roca. São Paulo,2003.  
CRUZ, Rita de Cássia. Introdução a Geografia do turismo. São Paulo : Rocca, 2003.  
DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Atlas, 2005.  
FENNEL, David A. Ecoturismo. Uma introdução: Contexto. São Paulo 2002.  
FERRETTI, Eliane Regina. Turismo e Meio Ambiente. Uma abordagem integrada. Editora 
Roca. São Paulo 2002.  
GEE, Chuck e FAYOS-SOLÁ, Eduardo, (Orgs). Turismo Internacional. Uma Perspectiva 

Global.: OMT. Bookman, São Paulo, 2003.  

GASTAL, Susana (Org.). Turismo: investigação e crítica. São Paulo: Contexto, 2002.  
YOUELL, Ray. Turismo uma Introdução. São Paulo: Contexto, 2002.  
LAGE, Beatriz H. G. & MILONE, Paulo Cesar. Economia do Turismo. 7ª Ed. São Paulo. 
ATLAS. 2001.  
MARTINS, Clerton (Org.). Turismo, Cultura e Identidade. Sao Paulo, Roca, 2003.  
MINISTÉRIO DO TURISMO. Lei do Turismo. Lei Número 4/2004 de 17 de Junho. Maputo, 
2004.  
MONTEJANO, Jordi Montaner. Estrutura do Mercado Turístico.: Roca, São Paulo, 2001.  
OMT. Desenvolvimento Sustentável do Ecoturismo. Uma compilação de boas práticas. 
Editora Roca. São Paulo 2004.  
OMT. Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Uma compilação de boas práticas. Editora 
Roca. São Paulo 2005.  
OMT. Introdução ao Turismo. Editora Roca. São Paulo 2001.  
PIERCE, Douglas. Geografia do Turismo. São Paulo: Aleph, 2003.  



 

PEARCE, Douglas e BUTLER, Richard, (Orgs). Desenvolvimento em Turismo. Temas 
contemporâneos.: Contexto, São Paulo, 2002.  
PORTUGUEZ, Anderson at all. (Orgs). Turismo no Espaço Rural. Enfoques e Perspectivas. 
Roca, São Paulo: 2006.  
UMBELINO, Jorge & AMORIM, Ericka. Estrutura Organizacional Do Processo De 
Planeamento Turístico – Uma Perspectiva Teórica.In: CULTUR, Revista da Cultura. Ano 04 
- nº 02 - Junho/2010. Disponível em www.uesc.br/revistas/culturaeturismo. Retirado em 
10.06.2013.  
VECENTINE, Jose Willian. Geografia e Ensino, Textos Críticos. São Paulo:Papirus,2005.  
ONU. Convenção Para A Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural. ONU. 

ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Paris. 1972. 
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Faculdade de Ciências da Terra   
Departamento de Geografia 

 
 

Disciplina – Turismo e Ambiente  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade do processo do turismo e  seus impactos ambientais, 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio do conhecimento da preservação e conservação da 

paisagem; 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Turismo e meio Ambiente estudante deve: 

 Conhecer a organização do turismo local; 

 Caracterizar os tipos do turismo sustentável; 

 Conhecer as potencialidades do turismo para o desenvolvimento sustentável. 

 .Analisar os impactos do turismo no meio ambiente  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Teorização do turismo e o meio ambiente   4 4 

2 Turismo e sua interacção local  6 10 

3 O desenvolvimento do turismo integrado 12 10 

4 O ambiente e a cultura do turismo sustentável 10 8 

5 Orientações, politicas e estratégias para um 
turismo sustentável. 

8 10 

6 Tendências para o desenvolvimento do turismo 8 10 

Subtotal 48 52 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento 

dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do 

semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, 

admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento 

Académico da UP. 

 

Número forma e pesos de Avaliação  
 



 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 3 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

 
6. Língua de ensino  

 Português  

 
 
 
Bibliografia  
ALMEIDA, J. Ribeiro de; MARQUES, Telma; MORAES, Frederico E. R. Planejamento 

ambiental: caminho para participação popular e gestão ambiental para nosso futuro 

comum: uma necessidade, um desafio. 2ª ed. Rio de Janeiro: Thex, 1999.  

BASTOS, João Baptista. Gestão democrática. 3ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

Boletim da República. Política Nacional do Turismo. 3º Suplemento, 1995. 

DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do estado: Acção Política, Poder e Golpe 

de Classe. 5ª ed. Petropólis: Vozes, 1987.  

GOIDANICH,K.L; MOLETTA, V.F. Turismo Ecológico. Porto Alegre, Sebrae, 1998. 

PINTO, Antonio Carlos Brasil. Turismo e meio ambiente: aspectos jurídicos. 2 ed. São 

Paulo: Papirus, 1998  

PELLEGRINI FILHO, Américo. Ecologia, cultura e turismo. 4. ed. São Paulo: 

Papirus,1993. 

POLITICA DO TURISMO e Estratégias da sua implementação.Resolução número 14 

de 4 de Abril de 2003. 

LEMOS, Amalia Ines G. de (organizadora). Turismo: impactos socioambientais. 2 ed. 

São Paulo: HUCITEC, 1999.  



 

LINDBERG, Kreg & HAWKINS, Donald E. (editores) Ecoturismo: um guia para 

planejamento e gestão. 2 ed. São Paulo: Editora SENAC, 1999.  

MACGREGOR, J. Manual das oficinas de capacitação em ecoturismo. Foz do Iguaçu: 

Ecoplan, 2001.  

MITUR. plano estratégico para o desenvolvimento do turismo em Moçambique (2004-

2013). 

MITUR. Guia turística da província de Cabo Delgado, Edição Fundo Nacional do 

Turismo, 2007 

MOLIN E., Sérgio. Turismo y ecologia. 6 ed. México, 1998.  

MURTA, Stela Maris & GOODEY, Brian. Interpretação do património para o turismo 

sustentação: um guia. Minas Gerais, SEBRAE, 1995. 

RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável: a protecção do meio 

ambiente. 5 ed. São Paulo: Papirus, 1999. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Economia do Turismo  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 5 

Carga horária total - 125 h (48 horas de 

contacto + 77 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade da Economia do turismo participando em equipas de trabalho 

que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio no conhecimento da Economia do turismo. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Economia do turismo o estudante deve: 

 Identificar os bens económicos; 

 Caracterizar as estruturas do mercado; 

 Conhecer os fundamentos das teorias da empresa e do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº 
Conteúdos Carga horária 

Contact
o 

Estudo 

1 Economia e turismo: conceitos básicos 5 2 

2 Leis da oferta e procura e da procura em regimes 
económicos de livre mercado 

8 20 

3 Estruturas do mercado 9 10 

4 Impactos económicos do turismo nos nucleões 
emissores e receptores 

10 15 

5 Analise micro e macroeconómico do turismo 8 20 

6 Papel do estado na economia 10 10 

7 Fundamentos das teorias da empresa e do 
consumidor 

8 15 

Subtotal 48 77 

Total 125 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. Será 

valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento dos prazos de 

entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do semestre realizar-se-ão testes, 

que podem ser escritos ou orais. As dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que está 

preconizado no Regulamento Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 



 

Estudo 
Independente 

Trabalho/Relatórios de pesquisa/visita 
de estudo 

 
2 

 
40 

Fichas de Leitura 2 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 

6. Língua de ensino  

 Português  

Bibliografia  

ALBERTO, Da Barka e TIRSO. Dos Santos. Geografia de Moçambique Física e 

Económica.3 ed. Maputo. 

ARENDIT, E.J.. Introdução à Economia do Turismo. Alínea, Campinas, 2000.  

BAPTISTA, Mário. O turismo na economia – uma abordagem técnica, económica, 

social e cultural.INFT – Lisboa, Portugal, 1990.  

BARRETTO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. Papiros Editora, 12. 

ed., Campinas, São Paulo, Brasil, 2002.  

BENI, M.C.. Análise Estrutural do Turismo. Editora Senac, S. Paulo, 2002.  

COSTA, Jorge, et al.. Tendências Internacionais em Turismo. Lidel, 2001.  

CUNHA, Licínio, Economia e Política do Turismo. McGraw-Hill, 2002.  

CUNHA, Licínio. Introdução ao Turismo. McGraw-Hill, 1997  

DOMINGUES, Celestino. “Dicionário Técnico do Turismo”. Publicações D. Quixote, 

Lisboa, 1990.  

IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do turismo. Pioneira Thomson, 2. ed., São 

Paulo, 2003.  

JANEIRO, Joaquim António, Guia Técnico de Hotelaria  

RODRIGUES, Júnior. Alguns aspectos culturais do turismo em Moçambique. Lourenço 

Marques. 1961. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

Disciplina - Legislação Aplicado ao 
Turismo  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Especifica 

Tipo de disciplina - Complementar  

Ano académico - 3º ano; Semestre: II 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (48 horas de 

contacto + 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são relativas à 

análise da complexidade dos processos e da Legislação e Politicas de turismo 

participando em equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo 

assim, o estudante: 

 Revela domínio no entendimento da Legislação e Politicas de turismo. 

 

2. Objectivos gerais 

Com a disciplina Legislação e Politicas de turismo o estudante deve: 

 Reconhecer diferentes políticas públicas de Turismo a nível mundial; 

 Descrever a evolução das políticas públicas em Moçambique; 

 Conhecer a organização do turismo em Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Conteúdos e carga horária 

Nº Conteúdos Carga horária 

Contacto Estudo 

1 Conceituar Politicas Publicas a partir de diferentes 
contextos  

4 3 

2 História das politicas públicas do turismo em 
Moçambique 

10 5 

3 Politicas do turismo e suas implicações 12 5 

4 Espaços e politicas turisticas 12 8 

5 Tipos de espaços turísticos  6 11 

6 Estruturas e funções do Ministério do turismo em 
Moçambique 

10 10 

7 Plano Nacional do Turismo 10 10 

Subtotal 48 52 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas aulas 

práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, seguindo-se o 

debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. Será 

valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o cumprimento dos 

prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. Ao longo do semestre 

realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As dispensas, admissões e 

exclusões obedecem ao que está preconizado no Regulamento Académico da UP. 

Número forma e pesos de Avaliação  
 

Formas Números  Pesos % 

Contacto Testes 2 60 



 

Estudo 
Independente 

Trabalho sobre a Legislação e   
Politicas de turismo  

 
3 

 
40 

Fichas de Leitura 1 

Exames Exame normal  1 25 

Exame de recorrência  1 

 
 

 
6. Língua de ensino  

 Português  

 
 
Bibliografia  
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Ecoplan, 2001.  

MITUR. plano estratégico para o desenvolvimento do turismo em Moçambique (2004-

2013). 

MITUR. Guia turística da província de Cabo Delgado, Edição Fundo Nacional do 

Turismo, 2007 

POLÍTICA DO TURISMO e Estratégias da sua implementação.Resolução número 14 

de 4 de Abril de 2003. 
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24. PROGRAMAS TEMÁTICOS DAS DISCIPLINAS DA COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO GERAL 



 

 
Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - História de Moçambique  
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Geral  

Tipo de disciplina - Complementar  

Ano académico - 3º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (40 horas de 

contacto + 60 horas de estudo) 

 

1. Competências 

 adquirir instrumentos para a compreensão e pesquisa da história de 

Moçambique. 

 integrar os conhecimentos da história de Moçambique no conjunto da História de 

África e da história mundial. 

 

2. Objectivos Gerais 

Constituem objectivos gerais da disciplina: 

 compreender as principais transformações económicas, politicas, sociais 

e culturais ocorridas no contacto entre moçambicanos e outros povos, em 

particular os árabes e os portugueses;  

 desenvolver o espírito de pesquisa e interdisciplinariedade em História de 

Moçambique; 

 valorizar a investigação cientifica como base de estudo da história. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Conteúdos e carga horária  

No Conteúdos  Carga horária  

Contacto Estudo 

1 O Povoamento de Moçambique e os primeiros Estados 

Bantu (séc. II/III -  XV) 

I – Fixação Bantu e as primeiras sociedades sedentárias 

em Moçambique até século VII. 

10 10 

2 II. Os Primeiros Estados de Moçambique e o comércio 

com os estrangeiros: árabes e portugueses. 

8 10 

3 III. A colonização portuguesa em Moçambique 8 10 

4 IV. A formaçao da Frelimo e a Luta de Libertaçao Nacional 

(1962 - 1974) 

10 10 

5 V. Moçambique independente (1975 – c.2008)  4 20 

Sub total  40 60 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Serão usados métodos de ensino-aprendizagem participativos e centrados no 

estudante. Os docentes farão exposições dialogadas e os estudantes irão apresentar 

trabalhos sobre temas previamente preparados que serão seguidos por debates e 

sistematização. 

 

De acordo com o horário, metade do tempo será utilizado para a exposição do tema do 

programa e, a outra metade será reservada para seminários onde os estudantes 

apresentarão os seus resultados de pesquisa.  

 

5. Avaliação 

Tratando-se de uma disciplina semestral que integra uma componente teórica e outra 

prática, serão considerados como elementos de avaliação testes escritos, trabalhos de 

grupo e individuais e um exame no fim de cada semestre. 

 



 

6.  Língua de ensino 

 Português 
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Faculdade de Ciências da Terra 

Departamento de Geografia 
 

 
Disciplina - Tendências do 
Desenvolvimento Económico em 
África e Moçambique 
Código -  

Nível - 1 

Disciplina da Componente de Formação 

Geral  

Tipo de disciplina - Complementar  

Ano académico - 4º ano; Semestre: I 

Número de crédito - 4 

Carga horária total - 100 h (40 horas de 

contacto + 60 horas de estudo) 

 

1. Competências 

As competências que se pretendem que o estudante desenvolva são 

relativas à análise da complexidade do processo de Tendências do 

Desenvolvimento Económico e Social em África e Moçambique, participando em 

equipas de trabalho que realizam actividades nessa área. Sendo assim, o estudante: 

 Revela domínio da teorização das Tendências do Desenvolvimento 

Económico e Social em África e Moçambique, aplicando os saberes 

em diferentes contextos; 

 Desenvolve atitude crítica na análise de processos e técnicas das 

Tendências do Desenvolvimento Económico e Social em África e 

Moçambique, propondo formas de intervenção; 

 Participa em equipas que realizam estudos de âmbito de Tendências 

do Desenvolvimento Económico e Social em África e Moçambique, 

visando a promoção do desenvolvimento das comunidades e a 

melhorias da qualidade de vida em Moçambique. 

 

2. Objectivos gerais  

Com a disciplina Tendências do Desenvolvimento Económico e Social em 

África e Moçambique o estudante deve: 
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 Compreender a importância do conhecimento Tendências do 

Desenvolvimento Económico e Social em África e Moçambique; 

  Conhecer os principais conceitos e instrumentos analíticos do 

desenvolvimento económico e social; 

 Desenvolver a capacidade, habilidade atitude de  problematizar as 

tendências de desenvolvimento económico e social de África e de 

Moçambique; 

 Desenvolver habilidades sobre o planeamento desenvolvimento económico 

e social de África e de Moçambique. 

 

3. Conteúdos e carga horária  

N° Conteúdos Carga Horária 

Contacto Estud

o 

1 Introdução  3 6 

2 Desenvolvimento 

Perspectiva económica e Social 

6 6 

3 Tendências do Desenvolvimento Económico (África e 

Moçambique) 

14 14 

4 Tendências do Desenvolvimento Social (África e 

Moçambique) 

12 14 

5 Estratégias para o desenvolvimento económico e social 

de África e de Moçambique 

10 20 

Sub-total 40 60 

Total 100 

 

4. Métodos de ensino-aprendizagem 

Os métodos de ensino aprendizagem serão participativos e centrados no 

estudante. Nas aulas teóricas os docentes irão fazer exposições dialogadas. Nas 
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aulas práticas os estudantes apresentarão temas previamente preparados, 

seguindo-se o debate. 

 

5. Avaliação 

A avaliação na disciplina terá um carácter formativo, sistemático e contínuo. 

Será valorizada a participação dos estudantes nas aulas, a assiduidade, o 

cumprimento dos prazos de entrega dos trabalhos e a organização dos portfólios. 

Ao longo do semestre realizar-se-ão testes, que podem ser escritos ou orais. As 

dispensas, admissões e exclusões obedecem ao que está preconizado no 

Regulamento Académico da UP. 

 

6. Língua de ensino 

 Português  
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 

PLANO TEMÁTICO DE ANTROPOLOGIA CULTURAL DE 

MOÇAMBIQUE 

 

Disciplina - Antropologia Cultural de Moçambique 

Código -                        Tipo - Nuclear  

Nível -  2                          Ano - 2º 

Semestre - 2                    Créditos – 4 = 100 horas (48 de contacto e 52 de estudo) 

 

1. Competências 

 Adquirir um conhecimento socioantropológico actualizado sobre 

Moçambique; 

 Ter a capacidade de aplicar os conceitos e os conhecimentos adquiridos na 

análise das dinâmicas e factos socioculturais dos diferentes contextos 

moçambicanos; 

 Analisar as principais áreas fundamentais de teorização da antropologia no 

contexto moçambicano; 

 Conhecer as linhas de força da realidade etnográfica de Moçambique e da 

reflexão antropológica; 

 Dominar as temáticas mais importantes da antropologia sobre Moçambique. 

 

2. Objectivos Gerais 

 Identificar as trajectórias do pensamento antropológico desde a emergência 

da disciplina à actualidade; 

 Conhecer o saber e o fazer antropológicos actuais; 

 Familiarizar-se com as abordagens da noção de cultura do clássico ao pós-

moderno;  

 Reconhecer as linhas de homogeneidades e heterogeneidades do território 

etnográfico nacional; 
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 Apresentar algumas das novas questões e paradigmas da antropologia, com 

reflexos em Moçambique. 

 

3. Pré-requisitos: Sem precedência 

 

4. Conteúdos (plano temático) 

Nº Tema 
Horas de 

Contacto 

Horas 

de 

Estudo 

1 Fundamentos das Ciências Sociais: introdução geral  

 Constituição e desenvolvimento das Ciências Sociais 

 Pluralidade, diversidade e interdisciplinaridade nas Ciências Sociais 

 Ruptura com o senso comum 

A Antropologia Cultural no domínio das Ciências Sociais 

 Definição, objecto  e campos de abordagem 

 Métodos e técnicas de investigação em Antropologia: etnografia, 

trabalho de campo, observação participante, a interpretação.  

6 

 

 

 

 

6 

2 

 

História do pensamento antropológico 

 A curiosidade intelectual e o interesse pelo exótico 

 Do projecto colonial à crise da Antropologia 

 A universalização da antropologia  

Práticas etnográficas no Moçambique colonial e pós-colonial 

 A antropologia na África colonial e pós-colonial 

 A antropologia em Moçambique: desenvolvimento histórico e 

principais áreas de interesse contemporâneas 

 

6 

 

 

 

 

8 

3 

 
As correntes teóricas da Antropologia 

 Evolucionismo 

 Difusionismo e Culturalismo 

 Funcionalismo 

 Estruturalismo 

 

6 

 

 

 

 

 

6 



Aprovado na 3ª Secção do Conselho Universitário (CUP) – 2009 

 

 

 Outras correntes: Corrente sociológica francesa, corrente 

marxista 

 Paradigmas emergentes na antropologia (Pós-modernismo e 

Interpretativismo) 

 As correntes antropológicas e sua operacionalização em Moçambique 

4 

 

O conceito antropológico de cultura 

 O conceito antropológico de cultura (Pluralidade e diversidade de 

definições e abordagens) 

 Sobre a origem e o desenvolvimento da cultura 

 Factores da cultura 

 Cultura e sociedade 

 Conteúdos do conceito antropológico de cultura (crenças e ideias, 

valores, normas, símbolos) 

 Características do conceito antropológico de cultura 

 A cultura material e a cultura imaterial 

 A diversidade cultural 

 Os universais da cultura 

 O dinamismo e a mudança cultural 

 Cultura e educação: Saberes e Contextos de Aprendizagem em 

Moçambique  

Tradição e Identidade Cultural 

 A génese da multiplicidade cultural na metade Oriental da África 

Austral: factos e processos culturais 

 O processo de cosntrução do império colonial e a pluralidade cultural 

 Dinâmica aculturacional e permanência de modelos societais 

endógenos 

 A construção do outro e a etnicização/tribalização em Moçambique 

 Os discursos da identidade nacional moçambicana 

 A anomia e o processo das identidades rebuscadas  

11 

13 
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 O paradigma da diversidade cultural em Moçambique 

5 

 

 

Parentesco, Família e Casamento em Moçambique 

O parentesco 

 Introdução ao estudo do parentesco 

 Nomenclatura, Simbologia e Características do parentesco (filiação, 

aliança e residência) 

 Crítica do parentesco: O caso Macua 

 Lobolo em Moçambique: “Um velho idioma para novas vivências 

conjugais” 

Família em Contexto de Mudança em Moçambique 

 Origem e evolução histórica do conceito de família 

 Família como fenómeno cultural 

 Novas abordagens teóricas e metodológicas no estudo da família 

 Estudo de caso (famílias em contexto de mudança em Moçambique)  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

6 

 

 

O domínio do simbólico 

 O estudo dos rituais em Antropologia 

 Os ritos de passagem 

 Rituais como mecanismo de reprodução social 

 Feitiçaria, Ciência e Racionalidade 

 Cultura, tradição e religiosidade no contexto sociocultural do 

Moçambique moderno 

 Modelos religiosos endógenos vs modelos religiosos exógenos 

 A emergência de sincretismos religiosos e de igrejas messiânicas em 

Moçambique 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

Sub-total 48 52 

Total 100 

 

5. Métodos de ensino-aprendizagem 

A concretização do programa será em função de vários procedimentos. Para a 

introdução geral das temáticas será privilegiado o modelo expositivo, dirigido pelo 
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professor, quando se tratar de conferências, e, nas ocasiões em que para tal fôr necessário, 

pelos estudantes, quando, por exemplo, tratar-se da apresentação dos resultados de pesquisa 

individual. Serão também realizados seminários e outros tipos de debates interactivos, 

visando concretizar temáticas previamente fornecidas pelo docente. 

 

6. Avaliação 

 Várias modalidades de avaliação serão postas em consideração, desde trabalhos       

independentes, trabalhos em grupo, debates em seminários, apresentações de resumos de 

matérias recomendadas para o efeito e testes. Nesse contexto, a avaliação será contínua e 

sistemática 

 

7. Língua de ensino 

  A língua de ensino é o Português. 
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9. Docentes 

    A disciplina será leccionada por docentes da Faculdade de Ciências Sociais e Filosoficas. 

 

 

 

 

. 
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Faculdade de Ciências da Terra   

Departamento de Geografia 
 

 
 

Programa Temático de Métodos de Estudo e Investigação Científica  

 

 

Disciplina – Métodos de Estudo e Investigação Científica 

Código - ...... Tipo – Nuclear 

 

Nível – II Ano – 1º 

Semestre – 1ºCréditos – 5 = 125 (48 de contacto e 77 de estudo) 

 

1. Competências 

a. Desenvolve  técnicas de estudo e iniciação à pesquisa; 

b. Usa as ferramentas das TICs no estudo e na pesquisa;  

c.Elabora um projecto de pesquisa; 

d. Desenvolve um pansamento crítico e de rigor científico. 

2. ObjectivosGerais 

a. Compreender a Ciência como um processo crítico de reconstrução permanente dosaber 

humano; 

b. Dominar os métodos de estudo na universidade e de pesquisa científica;  

c. Conhecer as ferramentas de estudo e da pesquisa científica virtuais 

c. Conhecer as etapas de elaboração de um projecto de pesquisa; 

d.  Conhecer as normas para a elaboração e publicação de trabalhos científicos da UP; 

e. Desenvolver o pensamento crítico e de rigor científico. 

 

3. Pré-requisitos 

- Nenhumadisciplina 

 

4. Conteúdos (planotemático) 
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No  Temas 

 

Horas de 

contacto 

Horas de 

estudo 

1 I. Introdução 

Exigências e desafios no ensino universitário: 

- Oportunidades e privilégios que  o ensino superior 

oferece. 

- Responsabilidade do estudante no ensino 

superior. 

2 2 

2 II. Métodos de estudo na universidade 

II.1. Planificação do estudo: 

II.1.1. Importância da planificação do estudo; 

II.1.2. Condições ambientais e psicológicas para o 

estudo; 

II.1.3.Organização, planificação e métodos de 

estudo: 

 Gestão do tempo/ horários de estudo; 

 revisão e sistematização das matérias; 

 realização das tarefas (exercícios, pesquisa, 

projectos, actividades laboratoriais, actividades 

de campo entre outras) 

 Técnicas de estudo na modalidade presencial e 

a distância: 

- individual 

- em grupo 

6 10 

3 II.2. Suporte tecnológico (TICs) para estudo e 

pesquisa  

II.2.1.Internet como instrumento de pesquisa 

 Motores de busca na Internet 

 Categorização das buscas na Internet 

 Técnicas de busca na Web 

 Combinação de várias técnicas de busca 

II.2.2. A Web 2.0 

 Uma visão das ferramentas da web 2.0 para a 

educação  

 Como usar a web 2.0 na pesquisa 

II.2.3. Bibliotecas virtuais 

 Revistas científicas eletrônicas 

 Os e-Books 

9 15 
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5. Métodos de ensino-aprendizagem 

A disciplina de Métodos de Estudo e Investigação Científica terá um carácter 

teórico e prático. A componente teórica será baseada na interacção professor-aluno 

(conferência, seminários, uso das TICs entre outros). Tal componente destina-se a 

desenvolver habilidades sobre os procedimentos de estudo e de pesquisa. A componente 

prática consistirá na realização de actividades como:elaboração de ficha de 

leitura,elaboração de projeto, apresentação de citações, paráfrases, notas de rodapé, 

apresentação de fontes bibliográfica e pesquisa científica internet, entre outras. 

O programa que se apresenta deve ser considerado uma proposta de programação 

flexível e que deverá ser ajustado a natureza do curso. 

 

6. Avaliação 

A avaliação será contínua e sistemática baseada na: 

6.1. Avaliação de contacto 

1) Assiduidade; 

2) Participação nas aulas; 

3) Elaboração de exercícios em sala de aulas. 

6.2. Avaliação  de estudo individual 

1) Elaboração de fichas de leitura; 

2) Elaboração de trabalhos de pesquisa (Exploração de fontes documentais e das 

ferramentas electrónicas) 

3) Elaboração do projecto de investigação individual (É importante que o docente avalie cada 

momento deste processo e, no fim, deve fazer uma avaliação final do trabalho escrito e da 

capacidade de defesa oral do mesmo).  

 

7. Língua de ensino 

- Português 
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9. Docente 

A docência e a regência da disciplina deverá ser assegurada por docentes com experiência 

de investigação e de preferência com um grau de Pós-graduação. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 

Programa Temático de Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa 

 

Disciplina: Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa  

Código -                             Tipo- Nuclear                                                           

Nível -   II   Ano - 1º   

Semestre - 1º                         Créditos – 4 = 100 horas (48 de contacto e 52 de estudo)  

 

1  Introdução 

 

O reconhecimento da importância de que a língua se reveste para o  Homem a ela 

estar vinculado de modo que  nela e por ela manifesta as suas diversas formas de 

pensar, sentir, agir e comunicar, implica que ela seja entendida como elemento 

mediador da compreensão / expressão oral e escrita, meio de conhecimento, 

apropriação e intervenção na realidade exterior e interior. Ela assegura o 

desenvolvimento integrado das competências comunicativas e linguística. 

Considerando que é a Língua Portuguesa a que organiza os  saberes curriculares das 

outras disciplinas, este programa preconiza, por um lado, a aquisição de 

determinadas técnicas de expressão e, por outro, o desenvolvimento de capacidades 

e aptidões que permitam ao sujeito de aprendizagem uma compreensão crítica das 

outras matérias de estudo e uma preparação eficiente para a sua profissão. 

Numa perspectiva de que o programa se destina a discentes de diferentes cursos, 

cada um com a sua especificidade, optou-se por uma apresentação genérica dos 

objectivos e conteúdos programáticos. Orientando-se os objectivos para o 

desenvolvimento da competência comunicativa e produtiva, será da 

responsabilidade do professor, a partir da análise da textualidade dos discentes, 

fazer o levantamento dos conteúdos gramaticais, a par dos propostos, que considera 

necessários para a reflexão, de modo a serem supridos os problemas existentes ao 

nível da competência linguística. Assim, cabe ao professor organizar exercícios 
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gramaticais, estruturais ou de conceitualização, consoante os objectivos e as 

necessidades reais dos sujeitos de aprendizagem. 

Nesse espírito, apresentamos o presente programa de Língua Portuguesa e Técnicas 

de Expressão, reformulado no âmbito da revisão curricular em 2003, passando a 

disciplina semestral e novamente revisto tendo em conta as constatações e 

observações feitas ao programa anterior e a necessidade cada vez crescente de 

responder às exigências dos discentes, candidatos a professores, dos diferentes 

cursos ministrados pela UP. 

O programa visa desenvolver a compreensão oral e escrita em diferentes situações e 

fornecer instrumentos que permitam a manipulação de diferentes tipos de texto, 

tendo em conta o público a que se destina. 

 

 

2. Competências   

 

Os estudantes deverão: 

 Utilizar a língua como instrumento de aquisição de novas aprendizagens 

 para a  compreensão e análise da realidade; 

 Aperfeiçoar o uso da  língua tendo em conta as suas componentes  e seu 

 funcionamento.  

 

3. Objectivos gerais 

 Desenvolver a competência comunicativa em Língua Portuguesa, na oralidade e na 

escrita, de forma apropriada a diferentes situações de comunicação, perspectivando 

os discursos tendo em vista a integração do sujeito de aprendizagem no seu meio 

socioprofissional; 

 Conhecer o funcionamento específico da pluralidade de discursos que os discentes 

manipulam quotidianamente nas disciplinas curriculares.  

 Desenvolver o conhecimento da língua e da comunicação, através de uma reflexão 

metódica e crítica sobre a estrutura do sistema linguístico, nas componentes 

fonológica, morfo-sintáctica, lexical, semântica e pragmática. 
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4.  Conteúdos (plano temático) 

 

 

 

Temas  

  

Conteúdos 

Horas 

contacto estudo 

1.  Textos escritos de organização e pesquisa de dados   

 Tomada  de notas 

 Técnicas de economia textual 

 Resumo 

 Plano do texto 

 Unidades de significação 

 Regras de elaboração de resumo  

06 06 

2. Textos orais ou escritos de natureza didáctica ou 

cientifica  

 Texto Expositivo-Explicativo 

 A intenção de comunicação 

 A organização retórica e discursiva 

 As características linguísticas 

 A coerência e progressão textual      

09 08 

3  Texto Argumentativo 

 Conceito de argumentação 

  A organização retórica do texto 

 Organização discursiva do texto 

 Teses e argumentos  

 Práticas discursivas 

 

09 

 

08 

4.  Composição Escrita  

 Planificação 

 Produção 

 Reconhecimento de esquemas de compreensão 

global 

07 10 

5.   Expressão e compreensão oral 

 Princípios orientadores da conversação 

 Formas de tratamento 

 Tipos e formas de frase 

  Oralidade 

06 08 

6,  Textos Funcionais /administrativos 

 A Acta 

 O Relatório 

 O Sumário  

 O CV  

 

06 06 
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7.   Reflexão sobre a língua  

 Ortografia, acentuação, pontuação, translineação. 

 A Frase Complexa – coordenação e subordinação 

  Categoriais gramaticais 

 Campos semânticos e relações lexicais.       

05 06 

Sub-total 48 52 

Total 100 

 

  

5.  Métodos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem 

 

Do ponto de vista metodológico considera-se que, para atingir os objectivos 

traçados, o discente tem que praticar a língua portuguesa na oralidade e na escrita. 

Deste modo, todas as actividades seleccionadas pelo professor devem partir 

essencialmente da prática do sujeito de aprendizagem. 

Aconselha-se a escolha de textos relacionados com as temáticas de cada curso 

assim como, sempre que possível e outros materiais para o alargamento da cultura 

geral. Da mesma forma, aconselha-se a utilização de textos completos, reflectindo 

sobre as estruturas textuais, não se limitando apenas a nível oracional.   

O professor deverá procurar diversificar os meios de ensino em função dos 

temas a abordar e, naturalmente, de acordo com as condições reais da instituição. 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação deverá processar-se de uma forma contínua, sistemática e periódica. O tipo 

de avaliação corresponderá aos objectivos definidos incidindo sobre: 

 - Composição oral e escrita; 

 - Expressão oral e escrita. 

    Assim, são considerados instrumentos de avaliação: 

 - Trabalhos individuais, orais e escritos, a elaborar dentro das horas de contacto 

e/       ou do tempo de estudo; 

 - Testes escritos (mínimo de dois). 
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  A  nota de frequência a atribuir no fim do Semestre será a média dos resultados obtidos 

em cada um dos objectivos definidos, avaliados nos trabalhos e / ou testes. 

Haverá um exame final do Semestre que consistirá numa prova escrita. 

A nota final do Semestre será calculada com base na nota de frequência (com peso de 60%) 

e na nota de exame (com peso 40%). 

 

 

 

1. Língua de ensino 

 

- Português 

 

2. Bibliografia Básica 

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia de Pesquisa: Monografia,  Dissertação, 

Teses. São Paulo. Atlas, 2003.   

CARRILHO, M.J. e ARROJA, M.  Programa de Língua Portuguesa e Técnicas de 

Expressão. Maputo,Instituto Superior Pedagógico, 199... 

CUNHA, C. & CINTRA, L. Breve Gramática do Português  Contemporâneo.   14ª ed. 

Lisboa, Sá da Costa, 2001. 

DIAS, D., Cordas, J. & MOTA, M. Em Português Claro. Porto editora,  2006. 

FIGUEIREDO, O. M. & BIZARRO, R. Da Palavra ao Texto-Gramatica de  Língua 

Portuguesa. Porto, ASA, 1999.  

FILHO, d’Silva. Prontuário: Erros Corrigidos de Português. 4ª ed. Lisboa,  Textos 

editores.  

JUCQUOIS, Gui. Redacção e Composição. Lisboa. Editorial presença, 1998. 

LAKATOS, E.M. & MARCONI, M. de Andrade.Metodologia Científica.5ª ed.,  São 

Paulo, Atlas, sd. 

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal.  São Paulo.  Ática, 

2002. 
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MARQUES, A.L. Motivar para a Escrita: Um Guia para Professores,  Lisboa, 

 2003. 

MATEUS, et. al.. Gramática da Língua Portuguesa. 2ª ed.,Lisboa, caminho,  1989        

MAVALE, Cecília. Resumo(Apontamentos). Maputo, UP, 1997.  

SANTOS, Odete et.al.  Outras Palavras.Português. Lisboa, Textos  Editora, 1990. 

PRONTUÁRIO ORTOGRÁFICO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 47ª ed., Lisboa. Editorial 

 Notícias, 2004.  

REI, J., Esteves. Curso de Redacção II - O Texto. Portoeditora. 1995. 

SAMPAIO, J. & MCLNTYRE, B. ColoquialPortuguise-The complete course for 

 beginners.2ªed. Landon and New York, 2002. 

SERAFINI, Maria Teresa. Como se Faz um Trabalho Escolar. Lisboa,  Editorial 

 Presença, 1996.  

SERAFINI, Maria Teresa. Saber Estudar e Aprender. Lisboa, Editorial  Presença, 2001. 

SOARES, M.A. Como Fazer um Resumo. 2ª edição, Lisboa. Editorial,  presença, 2004. 

TRIVINOS, A.N.S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. A pesquisa 

 qualitativaem Educação. São Paulo. Atlas, s.d.     

VENTURA, H. & CASEIRO, M.. Dicionário prático de verbos seguidos de 

 preposições. 2ª editorial Lisboa. Fim de Século, 1992. 

VILELA, Mário. Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra, Almedina,  1999.  

 

 

3. Docentes  

 

 A disciplina será leccionada por docentes da FCLCA. 
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Faculdade de Ciências da Terra  

Departamento de Geografia 
 
 

 

Programa Temático de Língua Inglesa 

 

Disciplina – Língua Inglesa 

 

Código –    Tipo -  Geral 

Nível  - II  Ano 1° 

Semestre  - 1  Créditos – 4 = 100 hrs (48 horas de contacto; 52 horas de estudo) 

 

1. Competências 

a) Caracterizar e usar discursos de nível académico e técnico; 

b) Fazer descrições usando estruturas morfológicas e sintácticas correctas; 

c) Explicar fenómenos e processos usando técnicas do discurso em Inglês; 

 

3. ObjectivosGerais 

a) Adquirir conhecimentos sólidos que facultem a autonomia e domínio do Inglês; 

b) Desenvolver capacidades de análise crítica e uso da língua; 

c) Desenvolver capacidades de aprendizagem autónoma e contínua do Inglês.   

d) Desenvolvervocabulário técnico da área técnica especifica de acordo com o curso 

do estudante 

4. Pré-requisitos 

Nível de conhecimento da língua  

 

 

 

 

 

 

 

5. Conteúdos (planotemático) 

 

Unit Nº  Contents  Horas de 

contacto 

Horas de 

estudo 

I.  1. Present Simple 

+adverbs of frequency   

1. To express an 

action that happens again and again, that is a 

habit. E.g. He smokes twenty cigarettes a day. 

2. To express 

something which is always true about a person or 

about the world?E.g.:thesun rises in the east. 

2 2 
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3.  To express a fact 

that stays the same for a long time, that is a state. 

E.g.: She works in a bank. 

2. Present Continuous   

1. To express an 

activity happening at the moment of speaking. 

E.g. I can’t answer the phone. I’m having a bath. 

2. To express an 

activity that is happening for a limited period at 

or near the present, but is not necessarily 

happening at the moment. E.g.: Please don’t take 

that book. Annie’s reading it. 

3 3 

3. Past Simple + 

definite time expressions (e.g. yesterday, ago, etc.)  

1. To express an 

action which happened at a specific time in the 

past and is now finished. E.g. I went to 

Vilankulos for my holiday last year. 

2 3 

II.  4. Past Continuous  

1. To express an 

activity in progress around a point of time in the 

past. E.g.: What were you doing at 8:00 last 

night? I was watching television. 

2. For descriptions. 

E.g.: This morning was really beautiful. The sun 

was shining, the birds were singing.  

2 3 

III. 3 5. Expressions of 

quantity (some, any, much, many, a lot of, a few, a little) 

+ articles (a, the + the zero article)   

1. To introduce 

articles and expressions of quantity to talk about 

countable and uncountable nouns. E.g.: We’ve 

got some books. How many books do you have? 

 

2 

 

3 

 

a. 4 6. Going to Versus 

Will           

1. To introduce (going 

to) to express a future intention (e.g. We’re going 

to move to Nacala)and (will) to express a future 

intention or decision at the moment of speaking. 

E.g. it’s: Jane’s birthday. Is it? I’ll buy her some 

flowers. 

2 3 

7.What…like +comparatives and superlatives 

1. T

2 2 
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o ask for the description of somebody  or 

something 

2. C

omparing and contrasting people’s personalities 

3. Describing places 

for a visit. – advertising a site. 

8. Present Perfect 

Simple with ever and never + since and for  

1. To express 

experience. E.g. Have you ever been to Russia? 

2. To express 

unfinished past. E.g. I have lived here for ten 

years. 

3. To express present 

result of a past action. E.g. She has broken her 

legs. 

3 3 

IV.  9. First, Second and 

Zero Conditionals 

1. To introduce the 

first conditional to express a possible condition 

and a probable result. E.g. If you leave before 

10.00 you will catch the train easily. 

2. To introduce a 

hypothetical condition and its probable result. 

E.g. If I had enough money, I would eat in 

restaurants all the time. 

3. To introduce 

Conditions that is always true, with automatic or 

habitual results. Flowers die if you don’t water 

them. 

3 3 

V.  10. Passive 

1. T

o introduce the passive this moves the focus from 

the subject to the object of active sentences. E.g. 

Europe imports a lot of cars – A lot of cars are 

imported into Europe 

2. Reading a 

procedural text – how wine is made, coffee, paper 

and gold is mined 

2 3 

VI.  11. Past Perfect – 

narrating facts in the past 

1. P

ast perfect vs simple past 

2. P

ast perfect continuous vs Past perfect simple 

3 3 
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3. Telling a story – 

fables and short tales 

VII.  12. Writing – simple 

sentences 

1. Complex sentence 

writing 

2. The concept of a 

paragraph 

3. Paragraph writing 

2 3 

VIII.  13. The structure of a 

paragraph 

1. Controlling idea 

2. Supporting 

arguments / arguments 

3. Analyzing the 

content of a paragraph  

2 3 

14. Essay analysis I 

1. Reading academic 

essays 

2. The structure of an 

essay 

 

2 3 

15. Essay analysis II 

1. Identifying the 

thesis statement in an essay 

2. Writing thesis 

statements for essays 

3. Writing an 

argument about a topic 

3 3 

IX.  16. Essay writing 

practice 

1. Brainstorming 

2. Taking notes for an 

essay 

3. Writing an essay 

4. Editing an essay 

5. Proof-reading 

essays 

2 

 

3 

 

X.  17. Relative pronouns  

1. Defining relative 

clauses 

2. Non-defining 

relative clauses 

3. Using relative 

2  

3 
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pronouns in context 

XI.  18. Reading I  

1. Micro skills – 

scanning and skimming 

2. Comprehension – 

true and false 

3. Multiple choice 

questions 

4. Completing 

sentences with information from the text 

19. Information transfer  

3 2 

a. 1

1

. 

XII 

20. Reading II 

1. Reading and taking 

notes 

2. Discussion about 

the topic 

3. Debates 

2 2 

21. Reading III 

1. Gathering 

knowledge about current affairs 

2. Learning about the 

subjects – mammals, reptiles, birds, fish and the 

environment 

3. Scientific reading  

4. Science fiction 

2 2 

b. 1

3 
22. Revision – 

Evaluations 1- 2 and 3 

23. Final Exam  

2 2 

Sub-total  48 52 

Total 100 

 

6. Métodos de Ensino - Aprendizagem 

A disciplina de Língua Inglesa inclui aulas teóricas que abordam as regras gramaticais, 

as estruturas discursivas e o universo linguístico e cultural do Inglês. As aulas práticas 

complementam a teoria e incluem a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos 

em situações reais de comunicação oral e escrita. Ademais, Caberá ao docente 

providenciar textos técnicos relevantes para cada curso.   

 

 

7. Métodos de Avaliação 

Nesta disciplina os estudantes serão avaliados de acordo com o regulamento académico 

em vigor. Assim, prevê-se a realização de 2 testes escritos para avaliação das horas de 
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contacto. Quanto as horas de estudo independente serão avaliadas com base em dois 

trabalhos escritos e uma apresentação oral. No fim dos semestre, todos os estudantes 

admitidos serão submetidos a um exame escrito 

 

8 Língua de Ensino 

- Inglesa 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

BROWN, C.P. and Mullen, D.P. English for Computer Science. Oxford University 

Press. Oxford, 1984 

 

CUNNINGHAM S and Moor P. Cutting Edge Pre Intermediate English Course 

Longman, Essex,2003. 

 

SOARS, J & L. Headway. Pre-intermediate. Oxford University Press, 

Oxford, 1989. 

 

SOARS, J & L. Headway. Intermediate. Oxford University Press, Oxford, 1989. 

 

SOARS, J & L. Headway.Upper-intermediate. Oxford University Press, Oxford, 1989. 

 

SOARS, J & L. Headway.Advance. Oxford University Press, Oxford, 1989. 

 

SOARS J & L. The New Headway Upper-Intermediate the 3rd Edition – Workbook 

Oxford University Press, Oxford 2003 

 

10. O Docente 

Todos os docentes formados na área do ensino da língua inglesa poderão leccionar esta 

disciplina. Docentes formados em outras áreas, tais como Literatura, Linguística, 

Didáctica poderão também leccionar a cadeira língua inglesa. 
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Plano temático de Trabalho de Culminação do Curso 

(Para profissionais de outras áreas) 
Código –  

Ano – 4º ano 

Tipo – Nuclear    

Nível – 1    

Semestre – 8º (Para cursos de 4 anos) e 10º (Para cursos de 5 anos) 

Créditos – 6 = 150 horas (32 de contacto + 118 de estudo)  

 
1.Objectivos Gerais  

a. Compreender a Ciência como um processo crítico de reconstrução 

permanente do saber humano; 

b. Adquirir orientações lógicas, metodológicas e técnicas com vista à 

elaboração do trabalho de culminação do curso; 

c. Desenvolverhabilidades técnicas para construir com eficiência o trabalho 

de culminação de curso 

2. Competências  

a. Aplica os saberes adquiridos para a elaboração de uma pesquisa 

científica; 

b. Trabalha com autonomia e responsabilidade na elaboração de 

monografia científica e outros trabalhos de natureza científica.  

3. Pré – requisitos   

Sem pré-requisito 

 

 

 

 

 

4.Conteúdos (Plano temático) 

Nº Tema Horas de 

contacto 

Horas de 

estudo 
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1 1. Introdução  

2. Objectivo e importância da 

disciplina 

2              2 

2 3. Formas de culminação do curso 

3.1. Conceito de culminação do curso 

3.2. Caracterização (Monografia e 

Exame de Conclusão)  

2 6 

3 4. Possibilidades oferecidas pela 

monografia e pelo exame de conclusão 

2 4 

4 5. Recapitulação sobre as etapas 

de elaboração de um projecto de 

pesquisa científica 

4 10 

5 6. Apresentação dos projectos 4 9 

6 7. Procedimento para preparação 

do exame de conclusão 

8. Procedimentos de elaboração de 

uma monografia 

4 7 

8 9. Acompanhamento da elaboração 

dos projectos de pesquisa 

14 80 

Sub-total 32 118 

Total 150 

 
 

5.Estratégias metodológicas de ensino-aprendizagem 

A disciplina de Trabalho de Culminação do Curso  é essencialmente 

prática, visando dar subsídios que permitam os estudantes finalistas elaborarem 

suas pesquisas com vista à conclusão do seu curso. Por esta razão, a explanação 

teórica deve ser reduzida e circunscrita ao essencial,  privilegiando-se a 

apresentação, discussão e acompanhamento dos projectos de pesquisa. 

É importante que o docente use e socialize documentos básicos 

relacionados com a pesquisa como: O Regulamento Académico, Normas Para 
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Produção e Publicação de TrabalhosCientíficosna UP, Guiãopara a elaboração e 

avaliação de monografias e Ficha de avaliação dos exames de conclusão. 

 
1.  Estratégias de Avaliação 

A avaliação deverá sernecessariamente contínua e sistemática. Deve-se 

valorizar mais a participação e a capacidade de inovação contínua dos projectos 

apresentados pelos estudantes finalistas. Não se deve usar testes nem outras 

formas que permitam classificar. 

2.  Língua de Ensino 

Português  
 
3.  Docentes 

A orientação da disciplina de Trabalho de Culminação do Curso deverá ser 

assegurada pelos docentes do MEIC.  

 
4.  Bibliografia  
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UmaOrientação para os Alunos de Graduação. São Paulo, O Nome da Rosa, 

2000, pgs. 11 -19.  

CHIZZOTTI, António. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 4ª ed. São 

Paulo, Cortez Editora, 2000. 

DARTOIS, Claude. Como Tirar Apontamentos. Lisboa, Editorial Pórtico, s/d. 

ECO, Umberto . Como se Faz uma Tese. 15ª ed. São Paulo, Editora Perspectiva 

S.A., 1999. 
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25. PROGRAMAS TEMÁTICOS DOS TEMAS 
TRANSVERSAIS 
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Faculdade de Ciências Sociais  

Departamento de Geografia 
 

25.1 Educação Para A Igualdade De Género 

 
Introdução 

O presente documento é uma proposta para a promoção de inclusão da 

Educação para a igualdade de Género, como tema transversal no currículo de 

formação inicial de professores na Universidade Pedagógica (UP), no âmbito da 

reforma curricular em curso. 

Esta é a primeira versão, com a qual se pretende colher inicialmente 

diferentes sensibilidades e subsídios da comunidade universitária da UP, com a 

finalidade de produzir um instrumento norteador da promoção de igualdade de 

género em nossa instituição, mas também de capacitar aos docentes nessa 

matéria, com o intuito de dotar os nossos graduandos com os necessários 

conhecimentos e competências que lhes garantam uma intervenção activa nos 

Ensinos Básico e Secundário Geral, no que concerne a promoção da igualdade de 

Género. 

Esta acção é ainda reforçada pelo facto do Ministério da Educação e 

Cultura ter efectuado a inclusão de temas sobre Relações de género, 

Sexualidade, Saúde Sexual e Reprodutiva nos curricula do Ensino Básico e 

Secundário Geral. Neste sentido, justifica-se que a Universidade contemple 

igualmente esses temas, nos seus curricula de formação. Com isso, pretende-se 

abrir mais um espaço de debate, de problematização, de reflexão e pesquisa 

sobre o Currículo, Género e Sexualidade.  

 

Justificativa 
A presente proposta tem por objectivo promover o debate no campo da 

educação em torno das desigualdades de gênero, bem como discutir e aprofundar 

os temas relativos à sexualidade, especialmente no que diz respeito à construção 

das identidades sexuais. Trata-se de discutir as relações de poder que se 
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estabelecem socialmente, a partir de concepções naturalizadas em torno das 

masculinidades e feminilidades.  

A Universidade, como um espaço social importante de formação dos 

sujeitos, tem um papel primordial a cumprir, que vai além da mera transmissão de 

conteúdos. Cabe a ela ampliar o conhecimento de seu corpo discente, bem como 

dos demais sujeitos que por ela transitam (professoras/es, funcionárias/os) Para 

que a Universidade cumpra a contento o seu papel é preciso que esteja atenta às 

situações do quotidiano, ouvindo e reflectindo sobre as demandas dos alunos e 

alunas, observando e acolhendo os seus desejos, as inquietações e frustrações. 

De facto, vivemos, na contemporaneidade, um tempo de rápidas 

transformações de toda a ordem e a nossa instituição não pode se eximir da 

responsabilidade que lhe cabe de discutir temas sociais tão actuais, tais como as 

desigualdades de gênero e a diversidade sexual, com intuito de favorecer 

mudanças. 

 
Objectivos do programa 

A série de temas tem como objectivo fomentar o debate e o 

aprofundamento das questões de gênero e sexualidade no campo da educação. 

Os programas discutirão de que forma as representações de gênero são 

produzidas no âmbito da cultura e como elas são produzidas e reiteradas na 

escola, a partir das expectativas sociais colocadas em torno de meninos e 

meninas, homens e mulheres. Tais expectativas também se estendem às 

identidades sexuais, que se referem aos modos pelos quais direccionamos e 

administramos os nossos desejos, fantasias e prazeres afectivo-sexuais. Desse 

modo, é importante ressaltar a indissociabilidade entre os conceitos de gênero e 

sexualidade, bem como a relevância de desenvolvermos projectos específicos de 

formação docente (inicial e continuada), que extrapole o viés biológico, 

enfatizando as produções culturais, históricas e sociais em torno desses temas. 

 
 
 
 



Aprovado na 3ª Secção do Conselho Universitário (CUP) – 2009 

 

 

Tema I: Fundamentos do Género 
 

Este primeiro tema pretende deflagrar a discussão em torno de aspectos 

conceptuais e epistemológicos sobre o género e suas dimensões ou categorias, 

Teorias sobre género e suas consequências na educação (currículo). Analisar o 

género como uma categoria social e, portanto, não estática. 

 Múltiplas visões sobre género; 

 Teorias (essencialista, constructo social e politico); 

 Género como categoria biológica; 

 Género como categoria social; 

 Relação entre o género gramatical e o sexo; 

 Teorias de Opressão do Género: 

 Teoria psicanalítica; 

 Teoria cultural; 

 Teoria feminista radical; 

 Teoria socialista; 

 Teoria queer (gay e lésbica). 

 
Tema II: Relações de Género 

Este segundo tema pretende debater em torno das construções sociais, 

culturais e históricas das diferenças entre homens e mulheres. Este tema objectiva 

inclusive fazer uma desconstrução e discussão de posicionamentos sobre a 

masculinidade e feminilidade. Discutir o quanto os diferentes discursos (religioso, 

médico, psicológico, jurídico, pedagógico), pautados em fundamentações 

biológicas, colocam a maternidade como principal (e às vezes única) possibilidade 

de completude das mulheres, num amplo processo de glorificação da 

maternidade. 

 Papel tradicional do homem e da mulher na família e na comunidade; 

 Papel social dos géneros; 

 Situação da mulher em Moçambique (desde a luta de libertação nacional); 

 Estatuto da mulher na sociedade moçambicana (sociedades 

 matriarcais e patriarcais); 

 A construção das masculinidades e feminilidades; 



Aprovado na 3ª Secção do Conselho Universitário (CUP) – 2009 

 

 

 Relações de género nas sociedades tradicionais e modernas em 
Moçambique (inversão de papéis transcendentais do homem e da mulher 
?); 

 O papel da família na identidade sexual; 

 Ritos de iniciação e mutilação genital feminina; 

 Valores morais e culturais sobre sexualidade; 

 Género e práticas culturais; 

 A construção sócio-cultural do género na sociedade moçambicana (em 
algumas etnias Moçambique); 

 Conflitos sociais na construção da identidade de Género; 

 Quadro legal para a igualdade de género e não descriminação. 

 
Tema III: Currículo, Género e Sexualidade  

Este terceiro tema pretende discutir como os currículos e as práticas 

escolares actuam na produção e na reprodução das relações de gênero 

socialmente construídas, pautando-se por relações desiguais de poder. Nesse 

sentido, os conteúdos ministrados nas diversas disciplinas, as rotinas, a utilização 

dos espaços, as actividades propostas nas instituições escolares, as sanções, as 

linguagens, muitas vezes, promovem ou reforçam concepções naturalizadas em 

torno das masculinidades e feminilidades, na interface com as identidades 

sexuais. 

 Políticas e mecanismos institucionais para a igualdade de género na 
Educação, em especial nas IES (Instituições de Ensino Superior); 

 Construção do género no currículo (oficial e oculto); 

 Mecanismos envolvidos com a produção de diferenças e desigualdades 
sociais e culturais de gênero e de sexualidade, no âmbito da escola e do 
currículo; 

 Discriminação com base no género, no currículo oficial e oculto; 

 Género, Educação e Saúde; 

 Promoção da educação para igualdade de género, Saúde sexual e 
Reprodutiva nas escolas; 

 Género e sexualidade na educação escolar: Teorias e politicas 

 Discursos político-educativos sobre o género em Moçambique 

 A Mulher e o acesso a educação; 
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 Género e sexualidade no espaço escolar ; 

 Responsabilidade do homem e da mulher na prevenção do SIDA e da 

gravidez; 

 Género, Sexualidade e a lei (direitos sexuais); 

 Construção de identidades sexuais na educação infanto-juvenil; 

 Abordagens sobre o género nos Currículos do Ensino Básico, Secundário 

 Geral, Técnico Profissional e Ensino Superior. 

 
TEMA IV : Educação para a igualdade de género e sexualidade: uma 
proposta de formação docente. 

Com este tema pretende-se apresentar propostas de formação inicial e 

continuada de professores/as, em seus diversos níveis (Básico, Secundário, 

Médio e Superior), que podem ser desenvolvidas em diferentes locais do país, 

cuja ênfase recai sobre os processos históricos, sociais e culturais que delineiam 

as identidades de gênero e as identidades sexuais. Nessas formações, serão 

abordados temas como história do corpo e da sexualidade, história de diversos 

movimentos sociais – de mulheres, de gays e lésbicas –, história do casamento, 

novas formas de conjugalidade, maternidade, paternidade, dentre outros. Desse 

modo, amplia-se a discussão além do viés meramente biológico e de prevenção. 

Tais propostas apontam subsídios para se trabalhar com a temática do género 

e da diversidade sexual dentro das várias disciplinas (Língua Portuguesa, 

Matemática, Filosofia, Artes, etc.). 

 História do corpo e da sexualidade; 

 Linguagem, estereotipias sobre género; 

 A construção das identidades de gênero e das identidades sexuais; 

 História do casamento em Moçambique e as novas formas de 

 conjugalidade; 

 Pedofilia e a pedofilização como prática social contemporânea; 

 Homossexualidade e lesbianismo; 

 Violência doméstica e a violência/abuso sexual; 
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 Educação para sexualidade1 e igualdade de género (metodologia e 
estratégias de implementação no espaço escolar); 

 Estratégias de ensino sobre temas ligados ao género, sexualidade, saúde 
sexual e reprodutiva. 

 
Tema V: Género, sexualidade, violência e poder 

Este tema objectiva apresentar os assuntos relativos à violência com base 

no gênero e discutir o papel da educação escolar na produção e reprodução das 

desigualdades entre meninas e rapazes, homens e mulheres. Também visa 

reflectir sobre a cultura da violência, especialmente na constituição das 

masculinidades, gerando comportamentos machistas, sexistas e homofóbicos. 

Ao longo do tema, procurar-se-á desconstruir a idéia de uma essência ou 

natureza que explique e justifique as desigualdades de gênero, bem como as 

desigualdades estabelecidas entre os vários grupos sociais em função das 

identidades sexuais que fogem aos padrões considerados hegemônicos. Serão 

mostradas algumas experiências que estão sendo desenvolvidas nas escolas, que 

objectivam discutir e problematizar a questão da violência, do género e da 

sexualidade. O estudo desses temas se conjuga com um dos principais objectivos 

em educação hoje em dia, o da escola inclusiva, que valoriza a diversidade. 

 Violência doméstica e poder (a hegemonia masculina?) 

 Equidade de género; 

 Escola e estratificação social do género; 

 Crises nas relações de género; 

 Género e orientação sexual; 

 Estratégias para educação em género e sexualidade; 

 Identidades de género; 

 A problemática do carácter hegemónico da masculinidade nas relações 

de género; 

 Relações de poder na vivência da sexualidade; 

 Género e o poder de negociação de sexo seguro; 

                                                 
1 O termo educação para a sexualidade (e não educação sexual) é usado aqui para enfatizar uma 
abordagem mais ampla, com ênfase nos aspectos históricos, sociais e culturais, que  extrapolam 
uma visão meramente biológica e higienicista, pautada apenas na prevenção. 
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 Género e HIV/SIDA; 

 Abuso sexual de menores; 

 Violência com base no género; 

 Violência , violação e assédio sexual na escola 

 
Tema VI: Género e Formação profissional 

 Género e orientação profissional; 

  Estatuto profissional da mulher em Moçambique 

 Áreas ou cursos historicamente frequentados pelas mulheres; 

 Efeitos da formação profissional sobre género e a ilusão igualitarista dos 

empregos; 

 Orientação profissional com base no género; 

 Cursos profissionais para paridade e igualdade de género. 

 
Tema VII: Representações do Género nos matérias didácticos e 
Paradidácticos 

A Educação Sexual no Ensino Básico e Secundário Geral, não constitui 

uma disciplina específica, de carácter curricular obrigatório. Não seria leviano 

afirmar que, até os meados de 2003, quando o Ministério da Educação lançou 

com os revisão curricular os temas transversais ´´Género e sexualidade´´ 

“Educação para Saúde Sexual e Reprodutiva”, as discussões sobre sexualidade 

humana encontravam espaço quase que exclusivamente nas aulas de Ciências e 

Biologia e no trabalho isolado dos professores/ras. Fortemente associada ao 

corpo humano e aos aparelhos “reprodutores” masculino e feminino, essa 

educação sexual baseava-se e ainda se baseia, em grande parte, nos conteúdos 

disponíveis nos livros didácticos de Ciências. Hoje, com a transversalidade 

assumida por muitas escolas, o livro didáctico de Ciências tem sido incorporado a 

outros aliados, como os livros paradidácticos. 

Com este sétimo tema pretende-se apresentar uma discussão sobre os 

materiais didácticos e paradidácticos, em especial os livros de literatura infantil e 

os livros de sexualidade voltados para o público infanto-juvenil, que foram 

produzidos nos últimas anos. Como esses materiais posicionam homens e 

mulheres, de que forma entendem as novas configurações familiares, e como 
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tratam algumas temáticas específicas da sexualidade, tais como: abuso/violência 

sexual, homossexualidade e os demais sujeitos que vivem identidades 

consideradas de fronteira (travestis, transexuais, intersexuais, transgêneros)? 

Analisar alguns livros didácticos estrangeiros (e os poucos nacionais) que 

discutem a temática da homossexualidade, bem como os cartazes e cartilhas 

produzidas para o público jovem sobre temas como o SIDA. Pretende-se ainda, 

com este tema discutir em torno da produção de determinados artefactos culturais, 

tais como filmes, sites (jogos infantis), programas de TV, propagandas, revistas de 

grande circulação. De que forma esses artefactos accionam representações de 

gênero e de identidades sexuais. 

 

 Representações do gênero na arte e nos spots publicitários em 

Moçambique. 

 A construção do género na linguagem publicitária dos mass media; 

 O papel dos media na espectacularização dos corpos e na liberalização 

da sexual; 

 Representações dos géneros e das sexualidades nos livros escolares, 

 Livro (didáctico e paradidáctico) como artefacto cultural que produz e 

veicula representações de gênero e sexuais; 

 Exclusão de identidades sexuais. 

 
Tema VIII : Gênero em Moçambique: Politicas e Estratégia de 
implementação 

Neste tema pretende-se abrir uma discussão sobre o status questione das 

políticas de género em Moçambique, sua formulação e estratégias de 

Implementação em sectores chave como a educação, saúde, justiça, agricultura, 

emprego. Pretende-se ainda discutir a articulação existente entre tais políticas e a 

praxis do ponto de vista de integração do género nos planos sectoriais, o 

emponderamento económico das mulheres, a segurança alimentar, a educação, a 

redução da mortalidade materna, a eliminação da violência contra as mulheres, a 
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participação das mulheres na vida pública e nos processos de tomada de decisão, 

e a protecção dos direitos das raparigas. 

 

 Sociedade civil, organizações de mulheres e movimento feminino; 

 Politicas de género no sector público e privado; 

 Mecanismos e políticas institucionais para a promoção da igualdade de 
género; 

 Influencia da politica de género na educação em Moçambique; 

 Política de género em Moçambique :  

- Objectivos; Visão e missão; Princípios norteadores; 

- Estratégias de implementação; 

- Acções estratégicas; 

-  Níveis de implementação; 

- Monitoria e avaliação; 

- Intervenientes sociais (governamentais, não governamentais, 

sociedade civil); 

 Género através dos discursos legislativos ; 

 Diferenças e diferendos entre a lei e a praxis; 

 Quadro legal para a igualdade de género e a não-discriminação; 

  Formas de violência contra menores e abuso de menores. 
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Centro de Estudos de Políticas Educativas 

Comissão Central de Revisão Curricular 

 
Disciplina: Empreendedorismo e Visão de Negócios 
Ano: Segundo  Semestre: Primeiro 

Carga Horária: 3 horas semanais (contíguas) 

 

Disciplina  

Esta disciplina poderá incluída nos programas de Licenciatura da UP, ou 
ser oferecida com formato de curso de “curta duração”, em período de seis meses, 
para participantes que estejam cursando a Licenciatura, alunos egressos da 
décima segunda mais um (12+1), ou interessados de fora do ambiente académico 
que possam estar interessados em adquirir uma visão como iniciar e gerir um 
pequeno negócio. 

Introdução  

  A disciplina Empreendedorismo e Visão de Negócios tem como finalidade 
principal criar habilidades sobre como desenvolver atitudes com um perfil 
empreendedor e “práticas de gestão de negócios” para professores que irão 
leccionar a disciplina Noções de Empreendedorismo no ensino secundário. 

 Além deste propósito, esta disciplina proporciona uma alternativa de 
carreira para professores que desejam iniciar-se na actividade empreendedora, ou 
ainda, poderá ser oferecida para o público em geral que deseje desenvolver 
competência para iniciar ou gerir um novo negócio.  

 A disciplina aborda o trinómio “ser-saber-fazer acontecer” presentes na 
acção de empreender. Inicialmente são discutidos os diferentes perfis do 
profissional empreendedor, onde o aluno é estimulado a reconhecer o seu próprio 
perfil e as carências a serem superadas para se tornar um empreendedor ou um 
intraempreededor bem-sucedido (SER). A seguir são apresentados os 
conhecimentos básicos para criação de um novo empreendimento ou projecto que 
ele pratica idealizando o seu, desde a escolha de uma oportunidade, até a sua 
modelagem em um Plano de empreendedor (SABER). Finalmente, o aluno é 
orientado como iniciar seu próprio negócio e quais as práticas de gestão mais 
relevantes para assegurar o seu sucesso (FAZER ACONTECER).           

 
Objectivos gerais 

Pretende-se que o aluno após cursar esta disciplina deverá ser capaz de: 

- Desenvolver uma atitude epreendedora a ser aplicada na sua condição 
de pedagogo ou fora do âmbito acadêmico.  
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- Saiba como identificar uma oportunidade, planejar a sua execução e 
iniciar a operação de um novo empreendimento.  

- Compreender o funcionamento e a utilização das principas práticas de 
gestão de um pequeno negócio. 

- Dispor do embasamento em práticas de gestão de negócios necessário 
para lecionar a disciplina Noções de Empreendedorismo. 

- Desenvolver a competência necessária para practicar o seu próprio 
negócio. 

  
Plano Temático 

Actividade / Temas 

Carga horária 

Classe 
Pesquis

a 
Total 

AT 01: Conhecendo seu perfil empreendedor 3 0 3 

AT 02: Identificando a oportunidade de negócio 3 3 6 

AT 03: Analisando a viabilidade do negócio 3 6 9 

AT 04: Conhecendo um Plano de Negócios 3 0 3 

AT 05: Definindo a empresa 3 3 6 

AT 06: Definindo o negócio 3 3 6 

AT 07: Analisando o mercado 3 6 9 

AT 08: Elaborando o Plano de Marketing 3 3 6 

AT 09: Elaborando o Plano de Operações 3 3 6 

AT 10: Elaborando o Plano Financeiro 3 3 6 

AT 11: Começando o seu próprio negócio 3 3 6 

AT 12: Gestão da empresa familiar 3 0 3 

AT 13: Gestão do relacionamento com o cliente 3 0 3 

AT 14: Gestão das operações de uma pequena 
empresa 

3 0 3 

AT 15: Gestão dos activos na pequena empresa 3 0 3 

AT 16: Avaliando o desempenho de uma pequena 
empresa 

3 0 3 

TOTAL 48 30 78 

 
Estratégias e métodos de ensino aprendizagem 

Estratégia de ensino orientada por projectos de trabalho onde o aluno 
desenvolve o projecto para realização de um novo empreendimento. 

Metodologia de ensino através de aulas interactivas, onde o professor 
demonstra o conceito seguido de sua aplicação pelo aluno no seu projecto de 
negócio. 

Meios de ensino-aprendizagem 
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 Sempre que possível as aulas deverão ser desenvolvidas em ambiente 
electrónico, tanto na demonstração dos conceitos com slides em projector de 
multimédia, como na sua aplicação pelos alunos através de editor de texto e 
planilhas electrónicas, que os alunos receberão no início da disciplina. 

Alternativamente o mesmo material pode ser apresentado com projector de 
transparências e disponibilizado para os alunos de forma impressa. 
 

Avaliação  

Nota obtida pela participação individual e em grupo nas actividades desenvolvidas 
durante as aulas, utilizando os seguintes critérios de avaliação: 

– Desenvolvimento do Perfil Empreendedor (60%) 

– Elaboração do Plano de Negócios  (15%) 

– Exercícios de Práticas de Gestão·  (25%) 

 
Bibliografia 
BARON, Roberto A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007.          

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2003.      

BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2001.  

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. 
São Paulo: McGraw-Hill, 1989. 

DOLABELA, Fernando Celso. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores 
Associados, 1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Planos de negócio que dão certo. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 

FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo estratégico: criacão e gestão de 
pequenas empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

LONGENECKER, Justin et al. Administração de pequenas empresas. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007. 

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro. Criando empresas para o sucesso. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 

MARCOVITCH, Jacques. Pioneiros e empreendedores: a saga do 
desenvolvimento no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2006. 

MARCOVITCH, Jacques. Pioneiros e empreendedores: a saga do 
desenvolvimento no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2005. 



Aprovado na 3ª Secção do Conselho Universitário (CUP) – 2009 

 

 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administracão para empreendedores. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

MIRSHAWKA, Victor; MIRSHAWKA, Victor Jr. Gestão criativa: aprendendo com 
mais bem-sucedidos empreendedores do mundo. São Paulo: DVS Editora, 2003. 

MIRSHAWKA, Victor. Empreender é a solução. São Paulo: DVS Editora, 2004. 

RAMOS, Fernando Henrique. Empreendedores : histórias de sucesso. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

SALIM, César Simões et al. Administração empreendedora: teoria e prática 
usando o estudo de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

SALIM, César Simões et al. Construindo planos de negócios: passos necessários 
para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: Campus,2005. 

WEVER, Francisco Brito. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo com 
grandes nomes. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprovado na 3ª Secção do Conselho Universitário (CUP) – 2009 

 

 

Temas e conteúdos sobre HIV/SIDA a ser abordados de forma transversal 

 

Tema I: Noções básicas sobre o HIV/SIDA 

1. Conceito de seropositivo, HIV, SIDA 

2. Meios de transmissão 

3. Meios de não transmissão 

4. Sinais e sintomas  

5. Testes e Tipo de teste 

6. Incidência dos jovens SIDA 

7. Como evitar a SIDA 

8. Género e o SIDA em diferentes grupos etários  

9. Cuidados e apoio aos seropositivos 

10. Evolução clínica do HIV/SIDA 

11. Fases evolutivas da infecção pelo HIV 

12. Relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada pelo HIV 

(múltiplos parceiros). 

13. Transmissão vertical 

14. Modos de transmissão 

15. Prevenção  
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Tema II: Comunicação afectiva  

1. O que é ser activista  

2. Perfil do activista  

3. Responsabilidade do activista  

4. Metodologia de ensino aprendizagem das DTS- HIV/SIDA 

 

Tema III: Impacto e prevalência de HIV/SIDA  

1. Na região   

2. Em Moçambique 

3. Definição dos grupos alvos  

4.  

Tema IV: Definição DTS/HIV/SIDA 

1. Anatomia dos órgãos genitais  

2. Masculino  

3. Feminina 

4. Funções  

5. Vias de transmissão das DTS 

6. Sinais e sintomas  

 

Tema V: Porque lutar contra DTS/SIDA 

1. Estratégias da luta contra as DTS 

2. Indicar quem deve lutar  

3. Importância da prevenção 

 

Tema VI: Uso do preservativo 

1. Mitos acerca do preservativo 

2. Porque usar o preservativo 

3. Uso correcto do preservativo Masculino e feminino 

4. Cuidados a ter com o preservativo 

5. Negociando o uso do preservativo 
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6. Sexo protegido  

7. Sexo seguro 

8. Distribuição do preservativo 

 

Tema VII: Aconselhamento  

1. Noção de aconselhamento 

2. Técnicas 

3. Gabinete 

 

Tema VIII: Plano de implementação  

1. Como elaborar 

2. Qual a mensagem 

3. Selecção de actividade  

4. Orçamento 

 

Tema IX: O processo de operacionalização 

1. Princípios para a operacionalização 

2. Envolvimento dos próprios sectores na planificação da acção 

3. Apoio do CNCS no processo de elaboração dos planos sectoriais de 

operacionalização do PEN 

4. Resultados esperados 

5. Preparação do programa operativo do sector 

6. Exemplos de grupos-alvo 

7. Mitigação  
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Tema XI: Informações sobre a situação epidemiológica do 

HIV/SIDA em Moçambique 

1. Prevalência do HIV por sexo e grupos etários, 2002 

2. Impacto demográfico do HIV-SIDA em Moçambique 

3. Análise da situação 

4. HIV/SIDA no sector de trabalho 

5. Operacionalização 

 

Tema XII: Teorias de mudança de comportamento 

1. A abstinência sexual antes do casamento 

2. Factores de risco para a infecção pelo HIV 

3. Grupos populacionais particularmente vulneráveis (PVHS e COV’S) 

4. Trabalhadoras do sexo 

5. Camionistas de longo curso 

6. Mineiros e trabalhadores emigrantes 

7. Trabalhadores em situação de brigada 

8. Soldados aquartelados e unidades militares destacadas 

9. Caixeiros-viajantes 

 

Tema XIII: Resposta dos sectores de trabalho à epidemia 

1. Plano de combate ao HIV/SIDA? 

2. Grau de integração das acções de combate ao HIV/SIDA no programa 

geral do sector 
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3. Nível hierárquico onde se situa a coordenação das acções de combate 

ao HIV/SIDA 

4. Articulação com o CNC 

5. Plano estratégico nacional de combate ao HIV/SIDA 2005 -2009 

6. Os instrumentos criados pelo estado para o combate ao HIV/SIDA  

7. Envolvimento das PVHS 

8. Áreas de intervenção e objectivos gerais 

 

Tema XIV: Anti-retrovirais 

1. Tratamento Antiretroviral (TARV) 

2. Situação actual quanto a perspectivas de cura e natureza do tratamento 

(medicina tradicional? 

3. Vantagens dos ARVs 

4. Desvantagens 

5. O diploma ministerial nº.183-a/2001 de 18 de Dezembro – Política do 

governo: 

6. Gabinetes de acnselhamento e testagem voluntária 

 

Tema XV: Projeção das taxas de mortalidade em diferentes 

sectores de trabalho 

1. HIV/SIDA no sector (estatísticas) 

2. Educação 

3. Projecções de mortes de professores do ep1 devidas ao SIDA 

4. Projecção das mortes de professores por HIV/SIDA no sector 

(estatísticas) 
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5. Percepção sobre conhecimentos, atitudes e práticas 

Tema VI: Discriminação 

1. Discriminação contra pessoas vivendo com hiv/sida (PVHS) 

2. Estigma, a “terceira epidemia”  

3. Lei n° 5/2002de 5 de fevereiro 

4. Impactos previsíveis do HIV/SIDA sobre o sector, a médio e longo prazo 
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Centro de Estudos de Políticas Educativas 

Comissão Central de Revisão Curricular 

 

Educação para a PAZ 

As Bases e Directrizes Curriculares da UP indicam que um dos temas a 

serem abordados é a Educação para a Paz. Pretende-se que cada docente e 

estudante da UP assuma o compromisso de construir posturas e práticas para a 

paz. A educação para a paz tem nos dias que correm um carácter de urgência, 

essencial e vital  para a salvação da vida no Planeta TERRA. Até recentemente as 

disciplinas não se deixaram atravessar pelas questões do quotidiano como o da 

violência e da paz.  

A educação e formação na UP deve ter uma grande contribuição a dar para 

a construção de um mundo de paz. Para tal é importante implantar uma educação 

integradora, num clima académico dialógico em que os indivíduos aprendem a ser 

tolerantes e solidários. A educação e a formação na UP devem sensibilizar os 

educandos para as questões sociais, ambientais e relacionais de âmbito local e 

global, sugerindo alternativas para a construção de uma vida pacífica em que os 

direitos humanos são respeitados 

O mundo de hoje, apesar de grandes avanços tecnológicos e científicos, 

vive cercado de violência, de guerra e de opressão. É necessário que leguemos 

às futuras gerações valores que permitam combater as injustiças sociais, a 

pobreza, a miséria, a fome, a exclusão, a discriminação, a destruição do meio 

ambiente e a proliferação das armas e das drogas.   

Existem vários conceitos associados à PAZ. A paz pode ser vista como um 

fenómeno externo ao homem e ser considerada como um fenómeno social, sócio-

económico ou político. A paz pode ser definida no contexto da Ecologia Social 

como sendo ausência de conflitos, de violência e de guerras. Pode-se falar 

também em Ecologia da Natureza ou planetária e considerar a paz como 

harmonia e confraternização entre povos e homens e estes com o meio ambiente. 

A paz também pode ser vista como Ecologia Interior, como um estado interior de 
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ausência de conflito intrapsíquico, harmonia interior e o reencontro com a própria 

essência. 

Na UP podemos abordar a Educação para a Paz através da transmissão de 

conteúdos (palestras, conferências, seminários, colóquios, etc.) sobre a paz ou 

podemos adoptar outras formas mais interiores de desenvolver o espírito de paz 

nos indivíduos como o relaxamento, dança meditativa (plano físico); psicoterapias 

individuais ou de grupo (plano emocional); yoga, Tai-chi-chuan, AI-Ki-Do (no plano 

espiritual). A Educação para a paz na UP deve contribuir para a construção de 

uma nova ética, através de instrumentos lúdicos, vivenciais e artísticos. 

A educação para a paz na UP pretende promover a conciliação, a 

generosidade, a solidariedade, o respeito aos direitos humanos e à diferença, a 

rejeição de todas as formas de violência e de injustiça. Os principais temas a 

serem abordados na Educação para a PAZ poderão ser: 

1. Conceito de paz; 

2. Formas e manifestações de violência; 

3. História da educação para a paz; 

4. Cultura de paz (valores humanos de justiça, liberdade, dignidade, 

solidariedade e diálogo); 

5.   Educar para a paz (tolerância e respeito pela diferença e diversidade); 

6. Virtudes morais ou habilidades sociais (humildade, amorosidade, 

coragem, tolerância, decisão, paciência, alegria de viver) 

7. Dimensões de educação para a paz: cognitiva (informações e 

conhecimento)  e realacional (diálogo). 
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NOVOS TEMAS TRANSVERSAIS PROPOSTOS EM FUNÇÃO DA REVISÃO 

CURRICULAR 

 

Introdução 

A avaliação do ciclo de implementação do novo currículo que antecedeu a revisão 

curricular, apurou que a inovação da introdução dos temas transversais não só foi aceite 

como relevada a sua importância. Esta percepção levou a novas propostas de temas 

transversais a serem integrados no currículo. Essas propostas foram sistematizadas no 

presente documento, cabendo aos cursos escolherem e integrarem os que acharem 

pertinentes. 

 

TEMA TRANSVERSAL: EDUCAÇÃO PATRIÓTICA E PARA A 

MOÇAMBICANIDADE 

 

Apresentação 

A moçambicanidade surge em virtude da epopeia nacionalista do Povo Moçambicano com 

a que se lançaram os alicerces para a fundação da nação moçambicana e da identidade do 

povo moçambicano. Moçambique é hoje um Estado de Direito, independente, soberano, 

democrático e de justiça social baseado no pluralismo de expressão, na organização política 

democrática, no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem 

(Moçambique, 2004) 2. 

A Educação Patriótica e para Moçambicanidade, como tema transversal pretende promover 

o espírito patriótico, o sentimento de pertença e comprometimento com as causas e 

interesses supremos do país, a valorização da moçambicanidade e dos valores que a 

orientam. Com a abordagem do tema os estudantes devem aprendam a valorizar e defender 

os orgãos e simbolos da soberania, num estado de direito democratico, valorizando as 

manifestações da cultura e da identidade moçambicana. Pretende-se tambem formar 

cidadãos capazes de contribuir para a promoção da paz e da unidade nacional, e o 

aprofundamento da democracia e respeito pelos direitos humanos. 

                                                 

2 Moçambique, República de. Constituição da República. Maputo, 2004. 
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Objectivos: 

 Desenvolver o espírito de pertença, da Independência e da importância da Luta de 

Libertação Nacional; 

 Enunciar o significado da Constituição da República de Moçambique; 

 Distinguir os diferentes órgãos de soberania; 

 Identificar os titulares dos diferentes órgãos de soberania; 

 Caracterizar a organização do Estado moçambicano; 

 Enumerar alguns órgãos que compõem a Administração Pública; 

 Exemplificar tipos de responsabilidades inerentes quer a eleitos, quer a eleitores; 

 Reconhecer, respeitar os direitos e deveres constitucionais. 

 

Sub-Temas: 

 O papel dos Heróis Nacionais; 

 A génese do estado moçambicano (origem do nome Moçambique); 

 O Estado de Direito: Constituição como a Lei Fundamental do Estado de Direito 

moçambicano; 

 Orgãos e simbolos de soberania nacional (Presidência da República, Conselho de 

Ministros, Assembleia da República, Assembleias Provinciais, Assembleia 

Municipal, Tribunais); 

 Unidade nacional e a paz como princípios de coesão social do povo moçambicano; 

 Divisao administrativa de moçambique; 

 Nobresa do serviço militar na defesa da soberania e integridade territorial; 

 Direitos e deveres dos cidadãos: Eleger e ser eleito; 

 Pluralidade de ideias e papel dos Partidos Políticos em Moçambique; 

 Princípios, direitos, dever, garantias e organização política; 

 A Administração Pública: Algumas competências; 

 Datas histórias feriados nacionais- importância/significado; 

 Conceito de Geração na construção da Identidade Moçambicana. 
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TEMA TRANSVERSAL: EDUCAÇÃO PARA PAZ DEMOCRACIA E DIREITOS 

HUMANOS 

Apresentação 

Moçambique é um país jovem, construido a mercê de sacrificio do seu povo que durante 

longos anos foi colonizado e escravizado. Com os movimentos nacionalistas iniciou-se a 

luta de libertação nacional, a qual cumlinou com a proclamação da independencia a 25 de 

Junho de 19753. Neste contexto, o tema Educação para Paz Democracia e Direitos 

Humanos, está intimamente ligada à educação para manutenção da cidadania democrática, 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos Moçambicanos. A par com a 

educação para a cidadania democrática pretende-se, essencialmente, discutir-se as questões 

dos direitos e das responsabilidades democráticas e a participação activa nas esferas cívica, 

política, social, económica, jurídica e cultural da sociedade. 

Com o tema pretende-se fazer pereceber que todos os cidadãos são iguais perante a lei, 

gozando de direitos, deveres e obrigações para com o estado e o repeito das regras de 

convivencia harmoniosa e pacífica entre os cidadãos. Com este tema pretende-se formar 

cidadãos participativos, reflexivos e defensores dos mais nobres valores de cidadania e 

direitos humanos, tendo a paz, o diálogo e o respeito pelos outros como pressupostos 

básicos de uma convivência social democrática. 

 

Objectivos: 

 Distinguir responsabilidade pessoal, civil, criminal, ambiental e moral;  

 Reconhecer a paz e liberdade como conquistas do povo moçambicano; 

 Identificar as instituições sociais a que se pode recorrer para denunciar o 

incumprimento de responsabilidades por parte dos agentes sociais; 

 Enunciar em que medida a irresponsabilidade afecta o bem comum;  

 Indicar datas de momentos significativos da construção da paz; 

 Conhecer factos e figuras relacionados com a implementação da paz e democracia; 

 Relacionar a independência nacional com a implementação de um regime social e 

político democrático; 

 Sensibilizar para a importância dos valores da democracia Moçambicana; 

                                                 
3 INDE/UNESCO. Educação Para os Direitos Humanos e Democracia em Moçambique. Guia do Professor 3º Ciclo. 

INLD: Maputo –Moçambique, 2001. 
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 Reconhecer a diferença entre conflito armado e conflito não armado;  

 Sensibilizar para a importância da paz entre os homens e seu reflexo para o 

desenvolvimento de Moçambique. 

 

Sub-Temas: 

 História da evolução e aplicação dos direitos humanos (Civis e políticos, sociais 

e económicos, culturais e ambientais); 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

 Carta africana dos Direitos do Homem (Génese e conteúdo, estatuto legal e 

aplicabilidade); 

 Constituição da República de Moçambique e os Direitos humanos; 

 Democracia e justiça social;  

 O papel e a contribuição dos diferentes grupos sociais (religiões, associações), 

órgãos de comunicação social na sociedade democrática e na promoção da paz e 

da unidade nacional; 

 Respeito e proteção da propriedade alheia; 

 Defesa da paz, o diálogo e unidade nacional do povo moçambicano;  

 Unidade territorial como elemento importante da manutenção da paz e 

democracia;  

 Formas de violação dos direitos humanos: (tráfico de seres humanos, trabalho 

infantil, abuso sexual e violação de menores); violação dos direitos de 

propriedade (artística, intelectual, bens, e outros); 

 Protecção da criança (Prostituição infantil), do Idoso e do desempregado; 

 Estratégias de resolução pacífica de conflitos; 
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TEMA TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL 

 

Apresentação 

Educação Financeira e Fiscal (EFF) deve ser compreendida como uma abordagem didático-

pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos 

públicos, estimulando o estudamte a compreender o seu dever de contribuir positivamente 

para a promoção do valor do dinheiro, por outro lado, e por outro estar consciente da 

importância da sua participação no acompanhamento da aplicação, com justiça, 

transparência, honestidade e eficiência, dos recursos arrecadados pelo estado. 

A EFF deve tratar da compreensão do que é o Estado, suas origens, seus propósitos e da 

importância do controle da sociedade sobre os gastos públicos, devendo transmitir o valor e 

a importância dos impostos para a construção e desenvolvimento do país e mostrando, 

sobretudo, os problemas de evasão fiscal para a economia do país. 

Neste contexto  a EFF alinha-se num projecto educativo, com o objectivo de proporcionar 

ao estudante o bem-estar social, consequência da consciência cidadã e da construção crítica 

de conhecimentos específicos sobre os direitos e deveres do cidadão com relação as 

finanças e aos impostos. Desse modo, a EFF deve ser entendida como um instrumento de 

disseminação de uma nova forma de estar, fundada nos pressupostos de conscientização da 

função socioeconómica dos impostos; da gestão e controle democráticos dos recursos 

públicos; da vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais e do exercício 

efectivo da cidadania4. Esses pressupostos devem alicerçar uma educação capaz de 

contribuir para a construção da cidadania, pautada pela solidariedade, ética, transparência, 

responsabilidade fiscal e social. 

 

Objectivos: 

 Promover a educação fiscal na formação dos estudantes na UP; 

 Institucionalizar a Educação Fiscal para o efectivo exercício da cidadania; 

 Disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal; 

 Ter consciência da existência de aspectos que um consumidor esclarecido deve 

observar; 

                                                 
4 Brasil.Ministério da Fazenda, Ministério da Educação. Programa Nacional de Educação Fiscal: Educação Fiscal no 

Contexto.2ª edição actualizada. Série Educação Fiscal, caderno 1.Brasília, 2005. 
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 Ampliar a participação popular na gestão democrática do Estado; 

 Aumentar a responsabilidade fiscal; 

 Combater a corrupção; 

 Planear e gerir adequadamente as finanças familiar; 

 Identificar direitos e responsabilidades dos consumidores;  

 Enunciar a diferença entre consumo esclarecido e consumismo; 

 Indicar organizações de defesa do consumidor; 

 Relacionar consumo com degradação ambiental; 

 Identificar riscos sociais do consumo;  

 Reconhecer a influência da publicidade nas decisões dos consumidores;  

 Reconhecer a influência das estratégias de venda nas decisões dos 

consumidores; 

 Identificar novas formas e tipos de consumo. 

 

Sub-Temas: 

• Educação Financeira e Fiscal; 

• Pagamento de impostos; 

• Valor do dinheiro; 

• Caracterização da sociedade de consumo; 

• Direitos fundamentais dos consumidores; 

• Papel das organizações de defesa dos consumidores; 

• Organismos públicos e legislação de protecção aos direitos do consumidor;  

• Importância do marketing e da publicidade nas decisões dos consumidores;  

• Consequências ambientais e riscos sociais do consumo; 

• Orçamento familiar: consumismo e poupança;  

• Fontes de rendimento familiar; 

• Economia doméstica (distribuição de rendimento familiar); 

• Crédito ao consumo e endividamento das famílias;  

• Novas formas e tipos de consumo e poupança. 

• Sociedade de consumo. 

• Consumo dos jovens. 
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TEMA TRANSVERSAL: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

Apresentação 

 

O tema Educação para a Saúde (ES) pretende dotar os estudantes de conhecimentos, 

atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e 

ao seu bem-estar físico, social e mental. A discussão do tema deve providenciar 

informações relacionadas com a proteção da saúde e a prevenção do risco, do 

comportamento alimentar, do consumo de substâncias, do sedentarismo e dos acidentes em 

contexto escolar e doméstico. 

A promoção da saúde requerer uma acção sinergética entre todos os intervenientes no 

processo educativo. Segundo o MISAU/MEC (2009, p.8)5 a promoção da saúde e higiene 

escolar não implica apenas a aprendizagem de conteúdos na sala de aulas se a própria 

infraestrtuta escolar disso não for exemplo. A esse respeito, o mesmo documento assevera 

que ´´a criação e manutenção de ambientes físicos e psicossociais saudáveis promovem a 

escola como um espaço de trabalho saudável e não apenas de aprendizagem´´. Para isso, é 

pertinente promover (i) um ambiente de formação seguro, limpo, com estrutura física 

adequada; (ii) um ambiente psicossocial que promova relações interpessoais positivas, sem 

agressão, violência, álcool e outras drogas; (iii) um ambiente estimulante para todos os seus 

membros e que favoreça a aprendizagem; (iv) a prática regular do exercício físico e do 

desporto (v) a boa nutrição (alimentação equilibrada). Portanto, é preciso educar para a 

saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que 

acontecem no dia-a-dia da universidade. Por esta razão, a ES será tratada como tema 

transversal, permeando todas as áreas que compõem o currículo escolar. Na abordagem do 

tema relacionado com ES tende-se tomar em atenção as questões relacionadas com a 

prevenção de riscos, o uso de substâncias como drogas, álcool e tabaco. As substâncias 

psicoactivas incluem, além de produtos ilegais como suruma, cocaína, heroína, extasi, os 

medicamentos para emagrecer que contêm anfetaminas, a nicotina (no tabaco), o álcool e a 

                                                 
5 MISAU. Manual de Educação para a Saúde-um Guia de Utilização.Direcção Nacional de Saúde Pública, Departamento 

da Promoção para a Saúde. Maputo, 2009. 
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cafeína6. O desenvolvimento do tema sobre a Educação para a Saúde deve ser relacionada, 

também,  com aspectos  de alimentação e nutrição. 

A abordagem do assunto sobre alimentação e nutrição tende levar o estudantes a perceber 

que nos dias actuais, não só, a desnutrição causa preocupaçao no meio educacional, mas 

também a obesidade. Apesar de nos centros urbanos a desnutrição mostrar sinais evidentes 

de diminuição, há uma tendencia crescente da obesidade, incluindo a infantil. Essa 

transição nutricional reflecte os padrões de mudança nas dietas dos individuos, com 

elevado consumo de alimentos de origem animal (carnes e seus derivados), de açúcares e 

farinhas refinadas, diminuição do consumo de alimentos tradicionais de produção local, 

baixo consumo de cereais e fibras, associados a diminuição da actividade física e da prática 

do exercício físico, favorecendo o aumento da prevalencia da obesidade em crianças e 

adultos. Se por um lado o objectivo da educação nutricional é o de promover hábitos e 

práticas alimentares saudáveis no seio dos estudantes é relevante exibir e estimular o 

consumo de alimentos saudáveis. 

 

Objectivo:  

 Conhecer os problemas do consumo de substâncias psicotrópicas;  

 Descrever a importância da alimentação no crescimento, desenvolvimento e 

assimilação da aprendizagem 

 Conhecer os componentes duma dieta equilibrada; 

 Ter noções gerais sobre higiene dos alimentos desde produção, preparo e consumo. 

 Reconhecer as doenças associadas à falta de higiene no tratamento dos alimentos e 

consumo de água não tratada, tais como: diarreias e desidratação, Intoxicações, 

parasitoses; 

 Identificar os principais alimentos disponíveis na sua comunidade e seu valor 

nutritivo, 

 Discutir os tabus relacionados com a alimentação.  

 Incentivar a prática regular e orientada do Exercício Físico e do Desporto; 

 

 

                                                 
6 Muria, A, Dias. H, Maciel. C; Nota, J. Mondlane. J, Mataruca, T. Colectânea de manuais sobre temas trasnversais. 

Maputo, 2013 
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Sub-Temas: 

 Problemas do consumo de droga; 

 Comportamentos agressivos como resultado do consumo de drogas; 

 Conceitos básicos sobre alimentação e alimentos, nutrição e nutrientes; 

 Pirâmide alimentar; 

 Alimentação equilibrada; 

 Regras básicas param uma boa alimentação; 

 Erros na alimentação; 

 Regras de higiene e manipulação e tratamento dos alimentos; 

 Métodos de conservação e armazenamento de alimentos;  

 Transtornos alimentares (anorexia, bulimia, má nutrição, obesidade); 

 Actividades que reduzam o acesso e aceitação do consumo de substâncias 

psicotrópicas, ou nocivas; 

 Actividades educativas de sensibilização dos estudantes e comunidade para 

prevenção do e álcool e tabaco e comemoração do  Dia Mundial sem Tabaco (31 de 

Maio). 
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TEMA TRANSVERSAL: EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

Apresentação 

O tema sobre a Educação Rodoviária (ER) assume-se como um projecto de formação ao 

longo da vida que envolve toda a sociedade com a finalidade de promover comportamentos 

cívicos e mudar hábitos sociais, de forma a reduzir a sinistralidade rodoviária e assim 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações. A segurança rodoviária 

tem estado, nos últimos anos, a tomar contornos de um problema nacional. Com efeito, são 

reportados índices elevados de perdas em vidas humanas, danos materiais avultados entre 

outros. 

Dados estatísticos revelam que no mundo, anualmente morram 1.200.000 de pessoas como 

consequências dos acidentes de viação. Isto significa que cerca de 3242 de pessoas foram 

mortas por dia nas estradas do mundo. O número de feridos em acidentes de viação ronda 

os 50 milhões. Este número equivale ao total dos habitantes de 5 maiores cidades do 

mundo. “Cerca de 90% das mortes resultantes dos acidentes de viação ocorrem nos países 

com poucos ou médios rendimentos, onde 5098 milhões de pessoas ou 81% da população 

mundial vive, e tem cerca de 20% dos veículos do mundo”. No caso particular de 

Moçambique, somente em 10 anos, no período de 1996-2006, foram registados 59.739 

acidentes de viação, que provocaram 79.726 vítimas humanas, sendo: 11.512 mortes, 

33.348 feridos graves e 34.866 ligeiros7. Imaginemos, agora, quantos moçambicanos terão 

perdido a vida após esse período por acidentes de viação? 

Em Moçambique os acidentes de viação são das principais causas de solicitação dos 

serviços médicos nas unidades sanitárias. Neste contexto as mensagem sobre educação 

rodoviária devem orientar os cidadãos para a prevenção dos acidentes. Este debate deve ser 

associado ao combate aos factores de risco tais como o desconhecimento das regras de 

circulação nas vias públicas, o consumo de álcool, as transgressões ao código da estrada, 

entre outras. 

                                                 
7 Muria, A, Dias. H, Maciel. C; Nota, J. Mondlane. J, Mataruca, T. Colectânea de manuais sobre temas trasnversais. 

Maputo, 2013 
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A mudança do cenário actual passa, também, por uma educação rodoviária integrada e 

interdisciplinar capaz de desenvolver competências que levem o estudante a caminhar com 

segurança e a comportar-se de forma responsável na via pública, na qualidade de peão ou 

condutor. A educação rodoviária na Universidade Pedagógica deve permitir: (i) 

consciencializar os estudantes que a segurança rodoviária depende, fundamentalmente, das 

atitudes e comportamentos que se assumem diariamente no trânsito e da convivência com 

os outros utentes da estrada; (ii) reflectir as atitudes e comportamentos necessários para 

uma segura e adequada inserção no trânsito, como peões, condutores, passageiros; e (iii) 

proporcionar aos estudantes a aquisição de conhecimentos e a adopção de comportamentos 

seguros, no e com o trânsito. 

 

Objectivos da educação rodoviária 

 Desenvolver no estudante as capacidades de reflexão sobre segurança dos utentes 

na circulação rodoviária 

 Educar para os desafios de prevenção, segurança e educação rodoviária; 

 Fomentar atitudes de segurança e comportamentos preventivos na estrada; 

 Ensinar o significado dos principais sinais de trânsito e das regras essenciais para os 

utentes da estrada; 

 Explicar a interacção existente entre o Homem, o veículo e o ambiente rodoviário; 

 Conhecer a informação sobre Segurança e Educação Rodoviária; 

 Promover o interesse pelo conhecimento de problemas relacionados com a 

insegurança rodoviária local; 

 Motivar os estudantes para a participação activa na resolução de situações de 

insegurança rodoviária; 

 Promover enquanto professores treinos sobre a circulação na via pública. 

 

Sub-Temas 

 Legislação básica sobre código de estrada (liberdade de trânsito),  

 Via pública e tipos (caminho, rua, estrada e auto-estrada); 

 Regras do Código de Estrada na travessia das vias públicas; 
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 Escola e na comunidade as causas mais frequentes e dos acidentes de viação; 

 Consequência dos acidentes de viação para a economia nacional; 

 Condução preventiva 

 Sinais de trânsito (sinais luminosos, fixos e no pavimento)  

 Regras básicas de circulação nas vias públicas. 

 Normas de segurança. 

 Consequências da violação das normas de segurança: responsabilidades, 

infractor/vítima, importância do seguro de vida. 

 Direitos e deveres: Uso de leis 

 Primeiros socorros; 

 Causas dos acidentes rodoviários; 

 Atravessar a rua e a maneira como devem deslocar-se nos passeios. 

 Cuidados a ter na utilização de transportes publicos (chapas, machibombos, 

comboio) 

 Criança e idoso como utentes vulneráveis na via pública (factores intrínsecos e 

extrínsecos). As limitações psicomotoras da criança e do idoso. 
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TEMA TRANSVERSAL: ÉTICA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO  

 

Apresentação 

Moçambique é um país rico do ponto de vista de sua diversidade cultural e racial, no qual 

seus povos, independentemente de suas particularidades (etnia, lingua, cor da pele, status 

económico, etc) ou necessidades convivem de forma harmoniosa guiados pelo espírito da 

unidade nacional – factor decisivo da nossa autodeterminação como povo soberano8.    

Já por volta 1962, Eduardo Mondlane, pai da unidade nacional e herói moçambicano 

revelou seu pensamento político sobre a autodeterminação do povo moçambicano, ao 

defender que não existiria liberdade dos povos sem liberdade dos indivíduos, ele 

sublinhava a primazia do princípio da unidade na diversidade, nas relações entre os 

moçambicanos9. 

Nesta  perspectiva o tema Ética, Diversidade e Inclusão na Universidade Pedagógica 

aponta para a necessidade de uma educação intercultural virada para a diversidade, 

promovendo o reconhecimento e a valorização das diferenças como uma oportunidade e 

fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade da sociedade 

moçambicana. 

Por isso, pretende-se com este tema contribuir para moralização da sociedade 

moçambicana, dos nossos estudantes na Universidade projectando  a contrução de relações 

sociais mais harmóniosas e inclusivas, que atendem a diversidade dos sujeitos. 

A UNESCO tem chamado atenção para a importância dos sistemas educacionais 

valorizarem o pluralismo cultural; combinar as vantagens da integração e o respeito pelos 

direitos individuais; contribuir para a promoção e integração dos grupos minoritários, etc. 

De facto, o INDE/MINED (2007) assevera que muitas vezes acusa-se os sistemas 

educativos formais de impor aos educandos os mesmos modelos culturais e intelectuais, 

sem prestar atenção suficiente à diversidade10. 

                                                 
8 DIAS, Hildizina Norberto. Currículo, cultura e diferença: rumo à criação de uma didáctica da diversidade. Centro de 

Estudos de Politicas Educativas da Universidade Pedagógica. In Revista UDZIWI, Número 1, Janeiro – 2010, pp.37- 49. 
9 Muria, A, Dias. H, Maciel. C; Nota, J. Mondlane. J, Mataruca, T. Colectânea de manuais sobre temas trasnversais. 

Maputo, 2013 
10 INDE/MINED. Temas Transversais- documento de Apoio ao Professor. Maputo, 2007 
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Neste sentido, a proposta de trabalho com este tema surge como uma forma de contribuir 

para a valorização desta diversidade existente na sociedade moçambicana orientando-se por 

princípios éticos, morais, democráticos e de cidadania. 

 

 

Objectivos: 

 Participar activamente na contrução do país e defesa dos mais nobres valores da 

pátria moçambiana. 

 Demonstrar como a participação activa em associações cívicas contribui para o 

desenvolvimento pessoal e social 

 Adoptar os valores etico, morais, de democracia e cidadania na sua conduta e 

práticas individuais;  

 Reconhecer  formas de participação dos cidadãos na resolução de problemas locais 

e globais  

 Defender o respeito pela diversidade numa sociedade democrática 

 Denunciar situações de desrespeito pelos direitos fundamentais 

 Demonstrar empatia e solidariedade com colegas/pessoas portadoras de 

necessidades educativas especiais 

 Defender o grupos sociais marginalizados (eg, idosos, albinos, deficientes, etc). 

 Valorizar a compreensão e aceitação dos outros; 

 Identificar as responsabilidades inerentes à condição de cidadão de uma sociedade 

democrática. 

 Lutar contra atitudes preconceituosas e discriminatórias 

 Demonstrar empatia e solidariedade para com as pessoas vitimas de exclusão social 

 Compreender a importância do voluntariado e do espírito filantrópico na sociedade 

moçambicana.   

 

Sub-Temas 

 Direitos e responsabilidade social 

 Principios de igualdade e equidade. Solidariedade e ajuda aos necessitados.   
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 A educação e luta contra as exclusões. A educação da rapariga como instrumento de 

emancipação e luta contra as exclusões; 

 A diversidade como factor de enriquecimento pessoal e social; 

 A diversidade de raça,sexo, língua, opiniões, religiões, povos, mentalidades, , 

comportamentos, orientação sexual, etc.  

 A diversidade social e cultural dos moçambianos. As culturas moçambicanas. A 

unidade nacional como forma de inclusão na diversidade; 

 Valores e princípios que orientam a conduta dos indivíduos e grupos nassociedades; 

 Tipos de violencia (física, verbal e psíquica). 

 A pessoa portadora de necessidades especiais (visual, auditiva, motora) e seus 

direitos no espaço escolar; 

 A exclusão social como acto atentário aos direitos e dignidade humana. Formas de 

exclusão: Discriminação, estigma, racismo, xenofobia e tribalismo;  

 Preconceito, estigma e descriminação pelas diferenças sociais, econômicas, 

políticas, psíquicas, físicas, culturais/étnicas, religiosas, sexuais, raciais, ideológicas 

e de gênero. Pessoas com necessidade especiais;  

 A corrupção, causas e efeitos sociais; 

 

 


