
 

 

Breve descrição do Curso  

O curso de Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário visa treinar agentes 
de desnvolvimento comunitário que irão servir as necessidades do país, no maior 
número de áreas possíveis, desde a ajuda na prevenção de calamidades naturais 
até a nutrição infantil ou prevenção de doenças. 

A duração do curso é de 4 anos: 

Ano 1: O Ano de estudos dos desenvolvimento na Africa e global 

Ano 2: O Ano Moçambicano 

Ano 3: O Ano da pesquisa e acção social 

Ano 4: O Ano da Profissão 

A sua estrutura inclui uma heterogeneidade de conteúdos combinando módulos 
dedicados ao Pobre e realidade do Pobre e outros de âmbito de conhecimentos 
gerais, a nível económico, político, histórico e social, assim como também 
módulos de línguas (Inglês e Português). 

Durante os segundo e terceiro ano, os estudantes devem fazer algumas práticas 
de campo em áreas próximas do local de trabalho ou de residência do estudante, 
durante o desenvolvimento dos outros módulos, segundo o calendário. 

No último ano, o estudante irá desenvolver um trabalho de pesquisa, a 
monografia, que é o maior desafio académico de toda a licenciatura e serve como 
conclusão dos vários trabalhos desenvolvidos durante os 8 semestres. 

 

Objectivos do curso 

O objectivo principal do curso é de desenvolver nos estudantes as capacidades do 
entendimento das condições do Pobre, formando-se como agentes de 
desenvolvimento comunitário, com conhecimentos holísticos do mundo e com 
habilidades no tratamento de estatística, a situação socioeconómica de 
Moçambique, África e o mundo, para se tornarem pessoas activas, com iniciativa, 



compromisso e espírito de resolução dos problemas que afectam a vida das 
comunidade rurais e a humanidade em geral. 

Competências do graduado 

 Revela conhecimento e compreensão sobre questões de interesse social; 
 Aplica princípios fundamentais de desenvolvimento humano adequados à 

comunidade; 
 Adapta-se à natureza socioeconómica do local onde trabalha; 
 Elabora argumentos lógicos e racionais, sustenta a sua defesa e desenvolve 

pensamento crítico; 
 Desenvolve capacidades que lhe permitem identificar, recolher, avaliar e 

operacionalizar informação relevante com origem em fontes primárias e 
secundárias e proceder à sua aplicação na solução de problemas, com 
recurso a métodos de análise quantitativa e qualitativa; 

 Implementa actividades com uma filosofia inovadora e reflexiva para o 
bem estar da sociedade; 

 Demonstra curiosidade e interesse permanente na construção de 
conhecimentos significativos para a comunidade; 

 Aplica a sua capacidade de liderança para tornar outras pessoas na 
comunidade como autosuficientes; 

 Mostra qualidades comunicativas avançadas e pronta resposta em qualquer 
tipo de situação; 

 Conhece as regras e procedimentos fundamentais para a procura e obtenção 
de parcerias para benefício duma certa comunidade. 

Saídas profissionais 

As possibilidades de emprego após a formação neste curso são: 

 Agente de uma ONG em projectos de desenvolvimento comunitário; 
 Agente de uma Repartição do Estado em projectos de desenvolvimento 

comunitário; 
 Docente de cadeiras relacionadas com a sociologia e o desenvolvimento 

político e socioeconómico no nível médio (IFPs e EPFs); 
 Pesquisador da área sociopolítica; 
 Criador de programas educacionais ligados às ciências sociais, para o 

ensino primário e secundário; 
 Responsável do departamento de parcerias de uma empresa, ONG ou 

Repartição distrital ou provincial do Estado. 

 


