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Prefácio  

Curso de Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário 

Caro Docente 

Em suas mãos está o produto precioso, fruto de reflexões, de contribuições de vários actores e 

espelha a rica experiência do ISET–ONE WORLD em matéria de Desenvolvimento 

Comunitário. Referimo-nos ao Plano Curricular do Curso de Licenciatura em Educação para 

Desenvolvimento Comunitário. 

Concebido com o propósito de proporcionar a si, caro Docente, um valioso instrumento de base e 

de consulta para a planificação e organização da sua prática pedagógica, sugerimos, deste modo, 

que o texto curricular seja implementado criativa e reflexivamente; o texto prescrito, não seja 

entendido numa lógica prescritivista. Procure dar vida ao currículo, permitindo que seja um 

processo dinâmico no acto de implementação. 

Para que pudéssemos oferecer ao caro Docente este Plano Curricular como ferramenta 

fundamental na formação de Educadores e Agentes de Desenvolvimento Comunitário, trazemos 

os princípios pedagógicos e orientadores para estimular a sua reflexão. Eles sustentam toda a 

filosofia de formação do ISET–ONE WORLD . 

Inspirado no ideal e na filosofia de formação do ISET–ONE WORLD, esperamos que o Docente 

se empenhe abnegada e arduamente, explorando o seu potencial criativo e inovador para tornar 

este Plano Curricular uma realidade. 

Com empenho e desempenho de cada Docente comprometido com a causa da formação de 

quadros altamente qualificados, espera-se a agregação de mais actores e intervenientes directos e 

indirectos para tornar este curso eficiente, eficaz e efectivo no alcance dos objectivos e 

propósitos para os quais foi concebido. 

Assim, convidamos a todos os estudantes, interlocutores por excelência neste processo de 

formação, aliás, a razão deste Plano Curricular, para que encontrem motivos nobres ao escolher 

este curso, cientes de que no futuro, enquanto educadores e agentes em matéria de 

desenvolvimento comunitário, escreverão a vossa história na vida das mais diversas 

comunidades espalhadas pela vasta e grande Nação Moçambicana. 

 
O DIRECTOR GERAL 
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1. INTRODUÇÃO - CONTEXTUALIZAÇÃO 

Moçambique figura entre os países africanos com o pior Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Nessa classificação, tem-se em conta, entre outros critérios, a longevidade, que tem a ver 

com a expectativa de vida ao nascer. Este factor, por seu turno, é influenciado sobremaneira 

pelas condições de saúde, de salubridade. Importa destacar a importância da educação, 

tomada como um dos critérios. A educação, no sentido formal e não-formal, desempenha um 

papel importante para as comunidades, contribuindo significativamente para o bem-estar e 

qualidade de vida. 

 

Vivendo numa sociedade de conhecimento, o acesso à informação é determinante para a 

qualidade de vida dos cidadãos. Para isso, reclama-se um lugar de profissionais 

(Agentes/educadores de desenvolvimento comunitário) que possam desenvolver um trabalho 

nas e com as comunidades locais de forma a elevar o seu nível de desenvolvimento. Quando se 

introduziu um dos instrumentos visando ao combate à pobreza, como o PARPA1 inicialmente, 

depois o PARP2, pelo Governo de Moçambique foi oportuno trazer uma discussão sobre o 

significado de pobreza. 

Analisada a questão da pobreza a partir da noção de falta de rendimento – dinheiro – para a 

satisfação das necessidades básicas (Governo de Moçambique, 2006, p. 8), trouxe-se uma 

questão de fundo: a pobreza associada aos aspectos de isolamento, exclusão social, falta de 

poder, vulnerabilidade (Ibid., p. 8); é importante realçar um dos aspectos, nomeadamente a 

falta de poder, que se associa à falta de voz de determinados grupos e comunidades a nível dos 

órgãos de decisão sobre a vida do país. 

 

 
1 Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta. 
2 Plano de Acção para Redução da Pobreza. 
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A legislação vigente no país no que concerne à promoção da participação das comunidades 

locais para se alcançar o almejado desenvolvimento local e nacional é bastante clara:  

Os órgãos locais do Estado devem assegurar a participação dos cidadãos, das 
comunidades locais, das associações e de outras formas de organização, que 
tenham por objecto a defesa dos seus interesses, na formação das decisões que 
lhes disserem respeito (GOVERNO DE MOÇAMBIQUE, 2005, número 1 do artigo 
100º, Decreto 11/2005). 

 

Há outras acções previstas nesse Decreto, que exigem o envolvimento activo das comunidades 

locais, tais como: (i) mobilizar as comunidades para as acções de apoio à extensão rural, 

visando à melhoria dos métodos de produção, o fomento agrícola e pecuário (alínea b), artigo 

107º); (ii) colaborar na investigação sobre a história, cultura e tradições das comunidades 

locais, incluindo a culinária, música, canto e dança e outras formas culturais de recreação 

(alínea d), artigo 107º); (iii) informar as autoridades administrativas sobre a existência de 

epidemias, secas, cheias, pragas (alínea h), artigo 107º); (iv) promover as formas de auto-

emprego, individual e colectivo (alínea i), artigo 107º); (v) mobilizar a população para realizar 

actividades de limpeza e saneamento do meio e educá-la sobre as melhores formas de 

preservação do ambiente (alínea l), artigo 107º). 

 

A realização ou efectivação das acções previstas no Decreto em referência conta com o apoio 

dos agentes/educadores de desenvolvimento comunitário. 

 

Moçambique como país jovem apresenta um cenário sócio-económico bastante complexo e 

delicado. Primeiro, a estrutura ou composição etária da população revela que 

aproximadamente metade é constituída por jovens com uma idade inferior ou igual a 24 anos. 

O país não oferece oportunidades de emprego para essa camada jovem, pelo contrário há mais 

problemas. Esses jovens precisam de apoio para que possam ser verdadeiramente cidadãos das 

suas respectivas comunidades. 

 

Segundo, há fenómenos e factos sociais que põem em causa o bem-estar das comunidades, 

enquanto espaços onde há frequentes problemas graves relacionados com a desigualdade de 
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género, por exemplo; há ainda casos de casamentos prematuros, entre outros. Dados 

referentes aos casamentos prematuros apresentam o seguinte cenário ilustrativo: 1 em cada 5 

mulheres casou-se antes de completar 15 anos, num contexto em que mais de metade das 

mulheres entre 20 e 49 anos contraiu matrimónio antes dos 18 anos3. 

 

São cenários que exigem uma intervenção mais elaborada, metódica e científica. O curso de 

Licenciatura em alusão, de Educação para Desenvolvimento Comunitário, representa uma 

potencial resposta para minimizar os problemas das comunidades moçambicanas em 

diferentes regiões do país. Outro cenário delicado tem a ver com a empregabilidade. Estima-se 

que cerca de 300 mil jovens devem entrar no mercado de trabalho anualmente. Urge buscar 

medidas ou estratégias alternativas, quais sejam, a formação de jovens para enfrentar um 

futuro cheio de incertezas.  

 

Moçambique em construção, cujas políticas tendem a valorizar a descentralização, precisa de 

comunidades mais fortes, e é importante que o sentido de comunidade seja ressignificado e 

explorado em prol do desenvolvimento local. É preciso contar com a intervenção (social) de 

agentes/educadores de Desenvolvimento Comunitário de modo a fazer valer a ideia de 

comunidade; isso traduzir-se-á ma materialização da essência da comunidade, caracterizada 

por compromisso ético, coesão social, sentimentos de pertencimento, motivações e desejos 

comuns (Pereira, 2008, apud NGUIRAZE e AIRES, 2011, p. 37). 

 

 

 
3 Fonte: www.rtp.pt/noticias/mundo/em-mocambique-há-mais-problemas-do-que-oportunidades-para-os-

jovens_n492743 – acessado: 31.03.2020. 
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2. VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRINCÍPIOS DO INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – ONE WORLD (ISET-ONE WORLD) 

2.1. Visão, Missão e Valores  

Perseguindo os objectivos da sua criação, o ISET-ONE WORLD orienta-se por uma visão de 

tornar-se uma instituição de promoção da excelência 1) na formação presencial e à distância 

de quadros e profissionais no domínio das ciências da educação e 2) no desenvolvimento 

institucional que respondam às novas necessidades que mostram-se pertinentes para a 

sociedade moçambicana. 

O ISET-ONE WORLD assume a missão de formar com alto nível de qualidade profissionais 

técnica, científica, social e politicamente qualificados de maneira excelente, promovendo o 

ensino, investigação e extensão no domínio das ciências da educação. 

Desde a criação do ISET-ONE WORLD em 2005 pela ADPP – Ajuda de Desenvolvimento de Povo 

para Povo, uma organização congénere da DAPP fundada na Dinamarca em 1977, a sua visão e 

missão têm por base um conjunto de valores que visam melhorar a vida de muitos povos do 

mundo incluindo Moçambique.  

A ADPP, organização instituidora do ISET-ONE WORLD, como Membro da Federação para as 

Associações ligadas ao Movimento Internacional de Humana People to People, realiza o seu 

trabalho guiando-se pelos valores básicos humanitários, que se resumem no humanismo 

solidário como sua filosofia básica. 

Os valores, que constam da lista das prioridades que ajudam qualquer nação não só a alcançar 

o desenvolvimento mas também a prestar melhor assistência à sua população, primam: 

 pela assistência e cuidado às crianças e jovens; 

 pela assistência às pessoas doentes e vulneráveis; 

 pela assistência aos idosos; 

 pela protecção das pessoas excluídas da riqueza e bem-estar e pela defesa da partilha 

justa da riqueza comum; 

 pela luta ombro a ombro com o Pobre para melhores condições e uma vida em 
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dignidade; 

 pela defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos do país. 

  

No âmbito de formação dos educadores das gerações estes valores estão sempre presentes 

para garantir um mundo melhor, reconhecendo a sua importância para a promoção de uma 

cultura de paz em Moçambique e no Mundo.   

 

2.2. Principios gerais e pedagógicos 

Tanto a visão como a missão do ISET-ONE WORLD assentam nos princípios gerais e pedagógicos 

do Sistema Nacional de Educação (SNE) e da Lei 27/2009 do Ensino Superior. Os princípios 

gerais nos quais assenta o trabalho do ISET-ONE WORLD compreendem os seguintes: 

 A democracia e respeito pelos direitos humanos; 

 A igualdade e não discriminação; 

 A valorização dos ideais da pátria, ciência e humanidade; 

 A liberdade de criação cultural, artística, científica e tecnológica; 

 A participação no desenvolvimento económico, científico, social e cultural do País, da 

região e do mundo; 

 A autonomia administrativa, disciplinar, financeira, patrimonial e científico-pedagógica. 

E os princípios pedagógicos que sustentam a visão e missão do ISET-ONE WORLD são os 

seguintes: 

 O desenvolvimento das capacidades e da personalidade do futuro agente/educador que 

confira uma formação integral; 

 O desenvolvimento da iniciativa criadora, do estudo, da acção individual e do colectivo e 

de assimilação crítica dos conhecimentos; 

 A ligação entre a teoria e a prática durante a formação; 

 A ligação do estudo à aplicação do conhecimento a ao trabalho produtivo; 

 A ligação activa e dialéctica entre a escola e a comunidade; 
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 O estudante como força motriz na sua própria formação. 

 

3. RELEVÂNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO PARA  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

O mundo actual apresenta cenários complexos, caracterizados por problemas que se estendem 

desde o fenómeno de aquecimento global, até a crise de alimentos, passando por mudanças 

climáticas, poluição da água, dos solos, o que gera uma crise generaliza em vários domínios da 

vida social. Viver torna-se um problema sério para cada cidadão e a sua comunidade. Para as 

gerações vindouras a situação será ainda pior. É a razão por que se traz a questão da 

sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável como desafio e meta da humanidade. 

Constam da agenda das nações os objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS). 

 

Os ODS não se operarão por si senão com a intervenção de quadros superiores técnica e 

cientificamente qualificados, os Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário. Eis 

porque este curso coloca-se a si próprio o compromisso e a missão de preparar uma geração de 

graduados (licenciados) que se espera actuante, e com o seu modo de ser e estar como 

Agentes/Educadores, lute pela transformação da sociedade moçambicana. O garante do 

desenvolvimento de Moçambique são os seus cidadãos, e reconhece-se que o alcance desse 

objectivo representa um desafio. Reconhecendo o desenvolvimento nacional como um 

imperativo, o Governo começou a esboçar a projecção de redução da pobreza no início do ano 

2000. Estimava-se que na redução dos índices de pobreza, esta passaria de 54% (em 2003) para 

45% (em 2009). Nos 6 anos seguintes os progressos foram insignificativos, apenas 2% (World 

Bank, 2016). 

 

Geralmente os pobres encontram-se na condição de excluídos; significa o não envolvimento 

nos projectos de desenvolvimento nacional e local. Os pobres representam o grupo com muita 

fraca oportunidade, factor agravado pela falta de educação. Um dos desafios do curso de 

Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário é prover a educação, sobretudo 
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aos grupos de jovens e adultos. Em algumas zonas rurais (Zona Centro e Norte) há um dado que 

causa apreensão: mais de metade de indivíduos de 20-30 anos de idade é de jovens iletrados 

(World Bank, 2016). 

 

O curso pretende formar e fornecer técnicos (Agentes/Educadores) com qualificação necessária 

para fazer face aos desafios de Moçambique e das suas comunidades locais. Como graduados 

com qualificação relevante em Educação para desenvolvimento comunitário, os 

Agentes/Educadores servirão de base de apoio às comunidades, colocando as suas 

competências ao serviço delas, sem descartar a função mediadora entre as comunidades e os 

órgãos locais do Estado. Se se reconhece que uma das estratégias para o combate à pobreza 

consiste em aumentar a habilidade das famílias de resistir a vários choques (climáticos, por 

exemplo) e manter o padrão de vida adequado e relativamente estável (Governo de 

Moçambique, 2006, p. 22), torna-se óbvio que o curso é de importância para o fortalecimento 

do capital humano. 

 

 A necessidade de se alcançar a independência em outros areas (económico, tecnológico, etc) 

passa pelo empoderamento das comunidades, transformando-as em pólos de 

desenvolvimento. Entretanto, reconhece-se, ao mesmo tempo, a existência de fragilidades, 

algumas das quais têm que ver com o índice de desenvolvimento humano (já mencionadas); 

apesar de intervenção de organizações não-governamentais o cenário crítico da vida das 

comunidades teima em perdurar. Convém considerar a importância de ter técnicos 

locais/nacionais para impulsionar o desenvolvimento de projectos de base comunitário, 

potenciando, desse modo, os factores endógenos (a partir da ressignificação da comunidade). 

 

Reconhecendo o facto de mesmo as nações industrializadas ou desenvolvidas apresentarem as 

chamadas “regiões-problema” (Silva, s/d, p. 538), Moçambique é característica e 

predominantemente um país com esse tipo de regiões, portanto, regiões que não estão ao 

ritmo de desenvolvimento registado em outras zonas do (mesmo) país; em Moçambique não é 

raro que se encontre regiões onde há ainda fracos sinais de progresso, sobretudo no que diz 
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respeito aos Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH). As políticas visando à elevação de 

qualidade de vida de muitos moçambicanos são confrontadas por muitas adversidades, quer 

físico-geográficas ou naturais, quer culturais, por exemplo.  

As adversidades de natureza físico-geográfica ou natural, nomeadamente clima, solos, exigem 

uma intervenção humana, do homem (cidadão) dotado de formação e capacidade de forma a 

garantir a produção da riqueza e da sustentabilidade. A consecução deste desiderato implica 

superar a adversidade de natureza cultural: a tendência de o homem (cidadão) moçambicano 

ficar refém da natureza, na condição de submisso à natureza. Esta situação associa-se ao factor 

psicológico, ou seja, as comunidades cultivam e/ou desenvolvem uma atitude de espera; por 

outras palavras, tem sido sintomática a falta de pro-actividade: tudo aguarda a solução do 

Governo, ou de quem representa a máxima autoridade. Como uma das consequências, o 

Comité de Conselheiros (2003) aponta a exposição do país e sua população à vulnerabilidade e 

às endemias, apesar das medidas ensaiadas no âmbito do PARPA. Percebe-se a importância 

deste curso cuja aposta está na formação do capital humano.  

 

Tendo em conta algumas áreas em que os desafios se revelam grandes, e as intervenções 

urgentes e/ou prioritárias, trata-se na área social, política e económica. A implementação das 

políticas traçadas pelo Governo passa necessariamente pela operacionalização de estratégias e 

técnicas que garantam o desenvolvimento de programas e projectos visando à elevação dos 

níveis alcançados naquelas áreas. Portanto, é necessário assegurar que se formem 

Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário capazes de reforçar a capacidade de 

actuação e intervenção no seio das comunidades, tornando-as mais pró-activas na busca de 

soluções para os problemas locais. 

Uma outra área, decorrente da anterior, tem a ver com o empoderamento das comunidades. 

Mas isso passa pela inclusão de grupos discriminados ou excluídos, tais como: mulheres, 

pessoas com necessidades especiais, certos grupos etários (sobretudo os mais vulneráveis, 

como idosos), determinados grupos por razões que têm que ver com a origem, o estatuto 

social, etc. (Ministério de Género, Criança e Acção Social, 2016, p. 10). Reside aqui a 

importância de formação de Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário capazes de 
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operacionalizar a noção de desenvolvimento comunitário vista na dimensão de promoção dos 

seus membros, ou seja, emancipação dos membros da comunidade, individual e colectivamente 

(Novela, s/d). Significa empoderar as comunidades para a capacidade auto-gestionária dos 

projectos que promovam o seu bem-estar. 

 

É a partir do Curso de Licenciatura em Educação para o Desenvolvimento Comunitário que se 

educarão os Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário capazes de realizar um 

desafio, o de inclusão ou integração dos membros das comunidades locais, e partir destas 

promover o sentido de unidade nacional para os desafios do futuro e da construção da nação. 

 

A área de desenvolvimento sustentável. Esta área conta, sem dúvidas, com o envolvimento das 

comunidades (Decreto Presidencial nº 13/2015, artigo 2º), cujos membros assumem, entre 

outros aspectos, os já citados anteriormente: o sentido de comunidade, de inclusão ou 

integração, de empoderamento. O papel dos Agentes/Educadores de Desenvolvimento 

Comunitário é crucial sobretudo no estágio em que se encontram muitas comunidades (locais), 

que tanto precisam de “mentores” da advocacia. A tarefa do Agente/Educador de 

Desenvolvimento junto das comunidades não só é prioritária e fundamental, mas também 

urgente. Os Agentes/Educadores contribuem e contribuirão para a concretização da integração 

das comunidades em projectos que possam fazer valer as políticas vigentes no que concerne ao 

enquadramento das comunidades locais em programas de desenvolvimento.  

 

Sendo assim, a ideia de sustentabilidade como uma das áreas de desafio do Curso de 

Licenciatura em Educação para o Desenvolvimento Comunitário, remete à necessidade de 

formação de quadros nacionais capazes de promover o ecodesenvolvimento (Crespo, 2013, p. 

4); os graduados trabalham e trabalharão no sentido de estimular a busca e a forma de 

soluções locais pelas comunidades a partir de identificação dos seus problemas. 

 

O último desafio, dentre os seleccionados, é a formação do Agente/Educador de 

Desenvolvimento Comunitário para o exercício da advocacia junto das comunidades. 
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Reconhece-se que as comunidades devem a voz activa, alertando as autoridades locais para os 

problemas ambientais, sociais e económicos (Crespo, 2013, p. 11), como também previsto e 

legitimado pelo Governo de Moçambique. 

 

Tudo quanto foi referido em relação à relevância do Curso de Licenciatura em Educação para o 

Desenvolvimento Comunitário, resume-se nos objectivos do Curso e perfil ocupacional, no 

perfil do graduado; e tratando-se do curso superior está salvaguardado o perfil de acesso e o 

perfil de entrada. 

 

3.1. Objectivos do curso e perfil ocupacional 

3.1.1. Objectivos do curso 

O curso de Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário pretende formar 

quadros superiores em elevada qualificação técnico-científica e política-pedagógica de modo a 

prestar apoio às comunidades na criação de bem-estar e qualidade de vida. Os 

Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário a serem formados devem ser 

promotores da cultura de participação das comunidades na busca de soluções locais para os 

problemas vividos no quotidiano, e da capacidade auto-gestionária dos projectos e programas 

de desenvolvimento local. Sendo assim, os objectivos do Curso resumem-se no seguinte: 

(a) Preparar quadros superiores na área de educação para o desenvolvimento comunitário 

com alto sentido de profissionalismo e responsabilidade social; 

(b) Proporcionar uma formação integral aos (futuros) Agentes/Educadores de 

Desenvolvimento Comunitário para a actuação crítica e reflexiva no contexto de 

intervenção social; 

(c) Promover a cultura de aprendizagem baseada em contextos sociais e comunitários, ao 

mesmo tempo, assente na autonomia, liberdade, iniciativa; 

(d) Desenvolver a capacidade de elaboração de pesquisas aplicadas de forma a responder 

as necessidades básicas das comunidades; 
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(e) Dotar os (futuros) Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário de bases 

teórico- metodológicas e científicas para a promoção da cultura de participação das 

comunidades; 

(f) Dotar os (futuros) Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário de 

competências (didácticas, pedagógicas e de gestão) para a promoção de qualidade de 

vida das comunidades. 

3.1.2. Perfil ocupacional 

A Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário tem em vista proporcionar ao 

estudante uma formação sólida teórica e prática, possibilitando-o adquirir e desenvolver 

competências para a Educação para Desenvolvimento Comunitário; identificar problemas do 

Desenvolvimento Comunitário, elaborando projectos individuais ou colectivos, com vista a 

encontrar soluções que nos levem a um desenvolvimento sustentável.  

O licenciado em educação para desenvolvimento comunitário vai lutar ao lado dos 

desfavorecidos, será na prática um agente/educador de intervenção comunitária capaz de 

interagir e dar respostas de uma maneira sustentável aos problemas que as populações 

(incluindo em particular as mais desfavorecidas) apresentam, através do desenvolvimento de 

acções práticas e educativas, visando a melhoria das condições de vida da comunidade. 

As tarefas ocupacionais do Licenciado em Educação para Desenvolvimento Comunitário são:  

a) Participar no Desenvolvimento Comunitário e em instituições afins;  

b) Trabalhar nos serviços públicos, privado e ONGs ligadas ao Desenvolvimento 

Comunitário, nomeadamente na educação, gestão dos recursos naturais, avaliação dos 

impactos ambientais, no desenvolvimento de pequenas, médias e micro empresas 

ligadas a provisão de serviços sociais às comunidades.  

c) Trabalhar como assessores nos serviços públicos (de nível nacional, provincial, distrital, 

local), no sector privado e ONGs (nacionais e internacionais) para a planificação, gestão 



21 

 

sustentável, desenho e implementação de projectos de desenvolvimento e provisão de 

serviços sociais às comunidades. 

3.2. Requisitos de acesso e perfil de entrada 

A admissão ao Curso de Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário do ISET 

– ONE WORLD observa os requisitos vigentes em Moçambique estabelecidos nas normas e 

legislação que regulam o ensino, específicamente o de nível superior.  

Sendo assim, a lei 27/2009 (do Ensino Superior) e a lei 18/2018 (do SNE), bem como o Plano 

Estratégico de Educação [2012-2016] estabelecem as condições de ingresso, designadamente a 

conclusão da 12ª classe ou equivalente, conforme o art.25º, número 5.a) da lei do Ensino 

Superior. Tendo em conta ainda que a lei 27/2009 cria autonomia para cada Instituição do 

Ensino Superior estabelecer ou definir critérios específicos de admissão (art.4º), o ISET-ONE 

WORLD usa entrevistas e testes diagnósticos no processo de admissão de candidatos ao curso.  

3.3. Perfil do graduado 

No domínio do saber: 

a) Participa na concepção e execução de planos de desenvolvimento comunitário; 

b) Gere projectos de desenvolvimento nos distritos e municípios; 

c) Desenha, coordena e implementa actividades de educação para o desenvolvimento 

comunitário; 

d) Elabora termos de referência dos processos de avaliação de indicadores de 

desenvolvimento comunitário; 

e) Executa processos de avaliação das problemáticas de desenvolvimento; 

f) Interpreta e operacionaliza políticas de desenvolvimento comunitário; 

g) Assessora nas actividades dos sectores ligados ao desenvolvimento comunitário; 

h) Concebe, implementa e monitora planos de actividades e o progresso no 

cumprimento das actividades planificadas; 
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i) Trata conhecimentos científicos para entendê-los, usá-los e traduzi-los em acção 

apropriada. 

 

As propriedades em seguida têm origem no quadro curricular de graduação do ISET–

ONE WORLD: 

j) Fala e redige correctamente em língua portuguesa. 

k) Lê, escuta, compreende e analisa criticamente diferentes tipos de discurso. 

l) Raciocina de uma maneira lógica, que combine o concreto e o abstracto, e apresenta 

argumentos bem fundamentados. 

m) Compreende e aplica com rigor conceitos, práticas, teorias e modelos. 

n) Distingue entre a ciência e outros tipos de discurso e pesquisa. 

o) Compreende e utiliza devidamente informação quantitativa para representar a 

realidade. 

p) Compreende os métodos e procedimentos da ciência moderna. 

q) Compreende os efeitos da produção capitalista, da ciência e da tecnologia no meio 

ambiente natural e social. 

r) Conhece os principais debates e paradigmas teóricos da sua área nuclear e áreas 

adjacentes à sua formação;  

No domínio do saber fazer: 

a) Identifica as diferenças culturais e pessoais dos membros da comunidade, 

valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo os processos de exclusão 

e discriminação; 

b) Elabora e divulga materiais de natureza pedagógica de forma a melhorar a qualidade 

de vida e bem estar da comunidade; 

c) Aplica novas teorias, metodologias e técnicas inovadoras para valorização pessoal e 

das comunidades onde se insere; 

d) Promove junto das comunidades projectos de educação e investigação no domínio 

do desenvolvimento comunitário orientadas para o desenvolvimento sustentável; 
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e) Analisa a dinâmica dos factores que influenciam a distribuição e localização espacial 

dos fenómenos naturais, sociais, económicos e culturais; 

f) 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; 

g) Intervém na planificação e gestão do processo de desenvolvimento em comunidades 

de baixa renda; 

h) Exerce funções nas áreas de educação, administração, organização e gestão nos 

diferentes níveis de intervenção em prol do desenvolvimento; 

i) Concebe um quadro de pessoal para um projecto de desenvolvimento da 

comunidade, lidera o mesmo, busca parcerias relevantes para um projecto e avalia 

os resultados do projecto. 

j) Participar em e/ou conceber e realizar projectos de pesquisa-acção com o objectivo de 

melhorar as condições de vida de comunidades vulneráveis em situações sociais e 

ambientais; 

k) Produz e executa orçamentos para um programa determinado e elabora estatísticas 

elementares. 

 

As propriedades em seguida têm origem no quadro curricular de graduação do ISET–

ONE WORLD: 

l) Recolhe, analisa, interpreta e descreve informação relevante à solução de 

problemas, recorrendo a diferentes formas de representação; 

m) Analisa, interpreta e descreve informação quantitativa e qualitativa por meio de 

gráficos, tabelas, modelos, diagramas, esquemas ou outras formas de representação 

abstracta; 

n) Estuda e actualiza continuamente os conhecimentos ao longo da vida; 

o) Utiliza os novos meios de informação e comunicação na resolução de problemas, em 

ensino e nos projectos de pesquisa. 

p) Define metas e sabe como alcançá-las. 
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No domínio do saber ser e estar 

a) Assume atitudes críticas e criativas face aos problemas sociais, ambientais, 

educacionais e de desenvolvimento; 

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

Humanos universais; 

c) Participa em projectos comuns e na gestão de conflictos; 

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

realização quotidiana da sua missão de agente de desenvolvimento comunitário; 

e) Valoriza a comunidade como pólo de desenvolvimento sócio-cultural, cooperando 

com outras instituições participando activamente nos seus projectos; 

f) Demonstra ser um profissional honesto intelectualmente, e respeita e cumpre com 

os princípios deontológicos da sua profissão; 

g) Demonstra ser um profissional interessado e preocupado com o desenvolvimento 

sustentável do país. 

h) É criativo e prático na busca de soluções para problemas e é personalidade de 

recurso para a sua comunidade em termos de capacidade a educar, conhecimento e 

de habilidades académicas e sociais; 

i) Aposta na auto-formação como uma forma de ser e estar na profissão. 

 

As propriedades em seguida têm origem no quadro curricular de graduação do ISET–

ONE WORLD: 

j) É auto-confiante agente/educador e disponível para trabalhar em equipa e partilhar 

experiências, mostrando interesse em um bom funcionamento da equipa em que 

trabalha. 

k) É apto a gerir a mudança no seu local de trabalho e na sociedade em geral, tomando 

iniciativas e assumindo responsabilidades pelas suas opções; 

l) Possui uma consciência histórica e cultural sobro o mundo em geral e Moçambique 

em particular; 
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m) É capaz de formular juízos éticos e estéticos informados e relevantes ao domínio da 

sua actuação profissional; 

n) Tem um espírito empreendedor na sua actuação profissional. 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS 
DO CURSO 

 

A formação de Agentes/Educadores de Desenvolvimento Comunitário na sociedade 

contemporânea exige que se busquem fundamentos científicos que contribuem tanto para a 

elevação da qualificação dos graduados, bem como a melhoria do seu desempenho 

profissional, promovendo a qualidade e bem-estar das comunidades, através da elevação da 

capacidade de participação na vida política, económica e social (GOVERNO DE MOÇAMBIQUE - 

Decretos 15/2000, 11/2005 e Lei 8/2003). 

A consecução do desenvolvimento almejado pelas nações, em particular por Moçambique, 

passa por desenvolvimento local, ou seja, das comunidades. A gestão dos mais complexos 

problemas da sociedade – de natureza política, económica, social, etc - conta com a 

participação dos diversos actores (cidadãos) sociais devidamente educados; o seu envolvimento 

na busca de soluções dos problemas que afectam o seu dia-a-dia necessita de 

Agentes/Educadores impulsionadores para que se alcancem efectivamente os valores da 

democracia.  

O desenvolvimento comunitário, sendo um campo interdisciplinar, impõe que a formação de 

quadros para essa área busque fundamentos em várias áreas de conhecimento, que englobam 

aspectos culturais, sociais, culturais, sócio-ambientais, educacionais, de saúde, de trabalho, 

entre outros.  

Face ao carácter interdisciplinar do curso de Educação para Desenvolvimento Comunitário que 

está previsto um tronco comum, conforme o ponto 10, com o Curso de Pedagogia. Além das 

disciplinas do tronco comum com o curso de Pedagogia, as outras (disciplinas) específicas do 

curso buscam fundamentos em áreas, tais como: economia, saúde, política, sociologia e 

geografia da pobreza, etc.  
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No presente plano curricular do Curso de Licenciatura em Educação para Desenvolvimento 

Comunitário, tomam-se como base os fundamentos teórico-metodológicos (também princípios 

científicos) que vêm sendo desenvolvidos e tomados como norteadores em currículos de 

formação de professores, que aplicam a este. Estes fundamentos e princípios constituem, ao 

mesmo tempo, propostas de trabalho no processo de formação de professores / pedagogos / 

cientistas em educação, e, no caso pertinente, à formação de Agentes/Educadores de 

Desenvolvimento Comunitário. Eis os princípios: 

 

 Princípio 1. A interacção no processo de aprendizagem entre estudos práticos e 

teóricos é uma necessidade para a aprendizagem, segundo o qual aprender é um assunto 

tanto teórico como prático, e além disso a integração de teoria e prática no ensino e 

aprendizagem é uma pré-condição de criar conhecimentos reais. Neste princípio reconhece-se 

a riqueza da prática como fonte do conhecimento, e por isso ela é assumida durante o curso 

como componente fundamental. 

 

 Princípio 2. Quanto mais elevado for o nível da realidade que se traz para a formação, 

mais se aprende, assenta no seguinte provérbio latino "mater artium necessitas" (a 

necessidade é a mãe da invenção), considerando o facto de a necessidade de fazer algo ser a 

razão ou motivo para tornar o estudante mais motivado e aberto para aprender, e a 

aprendizagem resulta na apreensão e compreensão dos factos. Portanto, tudo depende da 

forma como o programa retrata a realidade. Isso é possível quando o ensino-aprendizagem 

planificado e organizado pela escola baseia-se na realidade e nos factos vividos em sua 

amplitude.  

 

 Princípio 3. Quanto maior for o nível de coerência, mais elevada é a visão e maior é o 

nível de compreensão. Este princípio torna-se mais importante durante a formação, pois é o 

que torna os estudantes cada vez mais capazes e habilitados para desvendar as conexões entre 

os fenómenos, o que lhes possibilita ter maior visão, facilitando o aprofundamento da 

compreensão. Isso é possível quando se prima pela articulação de saberes, o que resulta numa 
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visão holística.  

 

 Princípio 4. A motivação como parte integrante do quotidiano do Instituto. Na filosofia 

do ISET-ONE WORLD, reconhece-se que a motivação é uma qualidade pessoal indispensável 

para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, por essa razão, a instituição 

promove-a para obter cada vez mais e melhores resultados. A organização dos períodos e sua 

sequência permitem o estudante a ter maior clareza da sua progressão, o que eleva a sua 

motivação. Ainda, a relação estreita e permanente entre os conteúdos e a realidade durante a 

formação desenvolve e fortalece os motivos para o estudante aprender, associada à forma de 

organização que valoriza o trabalho em grupo.    

 

 Princípio 5. A busca ou questionamento exige mais busca, o trabalho exige mais 

trabalho, sendo importante realçar o seguinte: o contacto com a realidade desperta interesses 

da pessoa e isso fará com que ela trabalhe mais para satisfazer mais interesses que vão 

surgindo. Na aprendizagem, por exemplo, os questionamentos serão o factor que torna 

necessário a busca de respostas de modo a satisfazer os interesses. Assim, quanto mais 

respostas obtiver, o estudante ou cientista fica mais motivado e melhora a sua compreensão e 

experiência.   

 

 Princípio 6. A autodeterminação. É neste princípio que se reconhece a democracia 

como conceito e valor bastante apreciado, e o ISET-ONE WORLD toma-a como base orientadora 

da sua prática de formação, portanto, como uma das bases da sua filosofia, isso reflecte-se no 

trabalho quotidiano em que os estudantes são estimulados a exercitá-la, a partir do grupo 

nuclear, planificando viagens, o conteúdo da pesquisa que vão realizar, os estudos. É com essas 

práticas democráticas que se liberta a energia dos estudantes, a capacidade de tomar decisões, 

a capacidade (competência) de planificar em conjunto.  

 

 Princípio 7. O colectivo é o parceiro do individual, sendo modelo de organização do 

ISET–ONE WORLD que o estudante é desde o início do Curso integrado num grupo nuclear, 
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numa equipa e no Instituto. Neste sentido, é objectivo da formação que o estudante 

desenvolva capacidades e iniciativas, reconhece-se, ao mesmo tempo, que isso é possível 

dentro do colectivo. Portanto, toma-se o grupo nuclear como a base de organização, de 

planificação e de realização das actividades, por exemplo, viagens de estudo, pesquisas, 

debates e resolução de problemas. Nessa base, a visão que regula o funcionamento do 

colectivo é sempre na perspectiva de responder às necessidades externas da realidade. 

 

 Princípio 8. A coerência entre concepção e acção é libertadora. É neste princípio que se 

faz valer o seguinte: a liberdade de expressão resulta da articulação entre o que pensamos e a 

possibilidade de agir. Enquanto isso não se concretizar, a pessoa está na condição de alienada, 

portanto, que é o não exercício dessa liberdade. Nos Cursos de formação levados a cabo pelo 

ISET-ONE WORLD, criam-se condições para os estudantes terem a oportunidade de actuar de 

acordo com o seu pensamento exteriorizado em palavras ou fala. É desse modo que a formação 

no ISET-ONE WORLD promove a emancipação dos seus estudantes.   

 

 Princípio 9. A mobilidade é uma pré-condição para o contacto mais vasto com a 

realidade. Na filosofia do ISET-ONE WORLD a mobilidade assume duas vertentes, uma física e 

outra intelectual. Na vertente física, os estudantes viajam com machimbombo ou com 

transporte publico e bicicletas para diferentes partes de África Austral e de Moçambique onde 

realizam várias actividades, entre as quais, a apresentação pública dos seus trabalhos, tais 

como resultados de pesquisa / investigação.  

Como uma questão intelectual, a mobilidade permite os estudantes analisarem a realidade ou 

os assuntos sob perspectivas várias (estudos de caso, por exemplo), o que melhora a sua 

compreensão, e não só, isso contribui para maior abertura para novas aprendizagens e 

combate a preconceitos. Além do aspecto intelectual, o contacto com várias realidades do 

território nacional e do África Austral, incluindo as populações, permite o desenvolvimento de 

atitudes e a experimentação de emoções pelos estudantes.  

 

 Princípio 10. O conhecimento é a pré-condição para o aperfeiçoamento da experiência 
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com a integração do Agente/Educador. É de acordo com este princípio que na filosofia do ISET-

ONE WORLD a construção do conhecimento toma como ponto de partida a contemplação, a 

observação da realidade e a sua variedade de eventos, pessoas, processos interconectados, e 

sobretudo as experiências já construídas pelos estudantes sujeitas ao aperfeiçoamento. A base 

do trabalho é o grupo nuclear constituído por 10 a 15 estudantes em torno do qual os 

estudantes se organizam sob a liderança de um professor, que é também parte integrante do 

grupo e com ele aprende. O professor, graças à sua formação ampla, propõe métodos de 

pesquisa para o grupo, esclarece dúvidas e contribui para a superação de dificuldades 

decorrentes da realização do trabalho. Portanto, a figura do professor no grupo não só assume 

a posição de disseminador de conhecimentos, mas ele assume primeiramente o papel de co-

actor, co-pesquisador. 

  

 Princípio 11. A repetição estimula a aprendizagem: Esse fundamento é-nos trazido pela 

psicologia da aprendizagem e muito importante não só na formação de professores, mas 

também na formação de outros profissionais, permitindo desse modo a consolidação da 

aprendizagem. Portanto, isso resume-se no seguinte: quem ensina aprende duas vezes. Muito 

conhecimento adquirido durante a formação será sempre revisto pelos futuros 

Agentes/Educadores no exercício da sua actividade.  

 

5. DURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E ESTRUTURA DO 
CURSO 

5.1. Duração 

O Curso de Educação para Desenvolvimento Comunitário, que confere o grau de Licenciatura 

em Desenvolvimento Comunitário, tem a duração de 4 anos, divididos em 8 semestres e 15 

períodos. O fundo de tempo dedicado às actividades lectivas é de 6.000 horas. 
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5.2. Organização curricular 

A organização curricular adoptada pelo ISET-ONE WORLD para o Curso de Educação para 

Desenvolvimento Comunitário articula aspectos básicos que contribuem para a formação 

integral dos estudantes. Consideram-se não só os conteúdos das disciplinas (clássicas), mas 

também os temas ou tópicos que sugerem uma análise da realidade social, económica, política, 

etc, na sua complexidade; outro aspecto importante é a inclusão das actividades 

(complementares e/ou co-curriculares) da formação viradas para o desenvolvimento da 

capacidade auto-gestionária em prol de bem-estar individual e colectivo. Em relação ao último 

aspecto, a planificação das actividades lectivas toma em consideração o tempo e os intervalos 

em que os estudantes se envolvem em tarefas relacionadas com a vida no internato. 

Nesse sentido, o primeiro aspecto da organização curricular e do Curso é o facto de cada ano 

lectivo (académico) ter o seu título (designação). (veja ponto 5.3). O segundo aspecto da 

organização do Curso é no concernente à sua divisão em períodos, conforme se indica no ponto 

5.1. O terceiro aspecto é as disciplinas do Curso. As disciplinas formam uma parte integral dos 

períodos e são tematicamente ligadas às actividades dos períodos. Assim muitas das  disciplinas 

correm como temas durante o Curso. Quando uma disciplina se estende por mais de um 

período, foi dividida, como por exemplo Estudos Africanos I, Estudos Africanos II e Estudos 

Africanos III. (veja ponto 6 e Parte II).  

Acerca desses aspectos assinalados – primeiro, segundo e terceiro – o Modelo de organização 

curricular compreende as seguintes vertentes: (i) Modelo Disciplinar e (ii) Modelo por Áreas de 

conhecimento. Este segundo modelo associa-se ao Modelo de Organização pluridisciplinar. 

Portanto, vigora o modelo tradicionalmente conhecido, cuja base é disciplinar ou centrado em 

disciplinas; trata-se do primeiro modelo. Enquanto o segundo é uma variante do Modelo 

centrado em disciplinas. 

No que concerne às actividades complementares de formação, surge o quarto aspecto da 

organização curricular e do curso decorrente do facto de os estudantes viverem em regime de 

internato nas instalações do Campus em Changalane. Nesse regime de internato, os estudantes 
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e seus professores têm responsabilidades que se estendem até à governação e gestão do 

Instituto, sob a liderança do Director Geral. Eles são organizados em grupos de 10-15 

estudantes junto com um professor, chamados os Grupos Nucleares, o que indica o carácter 

desses grupos: Eles são verdadeiramente o núcleo da estrutura organizacional. A partir do 

núcleo organizacional a que pertence cada estudante a vida diária dos estudantes se desdobra. 

Cada equipa forma uma Assembleia, que é o corpo governante da equipa. Na Reunião Comum 

da equipa os planos detalhados dos períodos são debatidos e aprovados. Decisões sobre 

implementação são tomadas em comum, e a economia da equipa é tratada. No fim planos são 

qualificados no Conselho Científico-Académico. 

 

Através da integração da vida do internato na educação são adicionados mais elementos de 

aprendizagem: viver junto com outras pessoas, construir união forte dentro do grupo, ouvir e 

respeitar outros, resolver problemas colectivamente, e cuidar do indivíduo. São elementos 

essenciais para qualquer Agente/Educador e são considerados como uma parte de igual valor 

na educação. 

Com estas estruturas organizacionais como base, os estudantes levam a cabo o programa e 

encontram todos os desafios nesse durante os 4 anos. 

5.3. Estrutura do curso 

O curso está estruturado conforme o seu programa. Isto significa que cada ano tem uma área 

focal resumida na designação do ano, e que cada ano está dividido em períodos de duração de 

entre 2 e 4 meses com uma designação relativa às actividades do período. Cada ano conta 11 

meses. Assim, o programa com os seus anos e períodos formam uma sequência que estrutura 

os processos de ensino e aprendizagem. Isto desafia a cada estudante e fortalece o seu 

desenvolvimento pessoal.  

 

O quadro-resumo que retrata os anos do curso e os respectivos períodos: 
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Ano de Curso - Designação Períodos  Duração 

(Meses) 

 

1º Ano: ANO GLOBAL 

Período 1: “Preparando-se” 4 

Período 2: “De bicicleta entre os pobres” 4 

Período 3: “Levando-o ao Público” 3 

 

 

2º Ano: ANO MOÇAMBICANO 

Período 4: “Investigando a sociedade moçambicana 1” 4 

Período 5: “Investigando a sociedade moçambicana 2” 4 

Período 6: “A minha visão da sociedade moçambicana” 3 

 

 

3º Ano: ANO DO PLANETA DOS 

POBRES 

Período 7: “Os pobres do mundo” 2 

Período 8: “Os pobres de África” 2 

Período 9: “Os pobres de Moçambique” 2 

Período 10: “Os pobres locais” 3 

Período 11: “O Planeta dos pobres” 2 

 

 

4º Ano: ANO DA PROFISSÃO 

Período 12: “Fundos para a luta ao lado dos pobres” 2 

Período 13: “O projecto de lutar ao lado  dos pobres” 4 

Período 14: “A monografia de lutar ao lado dos pobres” 3 

Período 15: “Futuro Aberto” 2 

4 anos de formação 15 períodos  44 meses 

 

5.3.1. Os anos do curso e sua designação 

5.3.1.1. Ano 1: Ano Global 

O objectivo do Ano Global é garantir a mobilidade do estudante, possibilitando-lhe a vivência 

do mundo (mais próximo) para que ele possa ter uma visão global/ampla; este momento 

cumpre igualmente outro objectivo: o de criar base para o período dos três anos subsequentes 

para completar a formação. Um dos princípios subjacentes a esse pensamento consiste em 

levar primeiro o estudante a vivenciar, depois a informar-se. Isso permite ao estudante adquirir 

um fundamento para o entendimento mais amplo do mundo, que lhe serve de base para a 

aprendizagem nos três anos seguintes de formação.    
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Os conteúdos: a ter em conta o conjunto de períodos do Ano Global, os estudantes estudam e 

analisam a vida das pessoas em diferentes áreas geográficas a partir de Moçambique até os 

outros países da África Subsaariana. Esse estudo engloba uma série de aspectos que 

influenciam o modo de vida das populações africanas; o modo como os aspectos sociopolíticos, 

sob a influência dos factores internos e externos determinam as condições de vida das 

populações, os aspectos históricos e culturais de cada povo, por exemplo, as tradições que 

muitas vezes contribuem para acelerar ou retardar o desenvolvimento. 

 

O estudo leva-se a cabo com o envolvimento de muitas camadas sociais e muitos grupos 

etários, durante um período de cerca de quatro [4] meses percorrendo vários países, 

contactando, dialogando e trabalhando com crianças, jovens e adultos e com dirigentes de 

instituições e organizações governamentais e não-governamentais.   

 

Estudos profundos sobre o mundo, os países da África Subsaariana, incluindo Moçambique 

fazem parte da preparação. Tais estudos continuam durante o período de viagem, altura em 

que os estudantes e os professores levam consigo material de estudo relevante em formato 

electrónico. No último período do ano, no qual os estudos são concluídos, esses continuam a 

um novo nível para desenvolver e aprofundar mais os tópicos encontrados e complementar os 

conhecimentos obtidos no campo. Na última parte do Ano Global, os estudantes escrevem as 

suas conclusões em relatórios impressos e audiovisuais, e fazem apresentações públicas e 

debates sobre o que foi aprendido através da viagem de estudo sob o cabeçalho “Levando-o ao 

público”. 

 

5.3.1.2. Ano 2: Ano Moçambicano 

O objectivo do Ano Moçambicano é criar um fundamento sólido quanto à realidade nacional, 

sobre o qual o estudante pode praticar a sua futura profissão como agente de desenvolvimento 

comunitário. 
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Os conteúdos: Depois do conhecimento e das experiências no Ano Global, sobretudo de outros 

países, agora concentra-se a atenção em Moçambique, analisando o seu presente e futuro. 

Nessa análise, focalizam-se os aspectos sociológicos e políticos, por exemplo uma investigação 

para ver se nas camadas hegemónicas ainda remanescem partes da ideologia da luta de 

libertação, que faz que mostrem interesse para o bem-estar dos trabalhadores e outras pessoas 

pobres. 

 

A metodologia que garante essa abordagem compreende três momentos: o primeiro a 

formulação do problema baseando-se em experiências práticas. Muitas vezes encontra-se o 

problema no terreno antes da sua formulação. O segundo momento é a pesquisa de campo 

baseando-se em hipóteses, que são formuladas com apoio de conhecimentos teóricos e 

práticos. É nesse momento em que serão colhidas reportagens de várias pessoas e grupos, com 

recurso a vários dispositivos para o registo das informações. O terceiro momento é uma análise 

profunda dos dados recolhidos conduzindo a conclusões e recomendações ou mesmo decisões 

sobre acções a fazer. 

As acções feitas junto com as comunidades durante este ano resultam em uma situação de 

ganha-ganha para os estudantes e as comunidades: as comunidades pelos resultados obtidos e 

os estudantes por um melhor entendimento de Moçambique pelas suas acções. O ano culmina 

com um produto final acerca do presente e futuro de Moçambique, que deve ser divulgado e 

explicado a vários públicos.  

5.3.1.3. Ano 3: Ano do Planeta dos Pobres 

O objectivo do Ano do Planeta dos Pobres é criar, nos estudantes, um entendimento profundo 

das condições da pessoa pobre e as suas razões, isto na perspectiva global, africana, nacional e 

global, e um entendimento de que pessoas pobres, longe de ser gente descartável, são pessoas 

com um enorme potencial e riqueza dentro de si. 

Os conteúdos: estão concentrados na situação da pobreza e das pessoas pobres em todo o 

mundo, e o que se pode fazer. Para fortificar o futuro profissionalismo do estudante ele terá de 
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se formar em por exemplo saúde comunitária, agricultura, aprendizagem comunitária e ensino 

de adultos. 

As metodologias a ser usadas são além de estudos teóricos e debates, pesquisas e acções no 

campo, entre outras um estudo de caso de uma comunidade precária ao redor do nosso 

instituto.  

5.3.1.4. Ano 4: Ano da Profissão 

O objectivo do Ano da Profissão é desenvolver a competência profissional como agente de 

desenvolvimento comunitário, garantindo a produtividade e perseverança pessoal, quer no 

nível prático, quer no nível intelectual. 

 

Os conteúdos: O estudante pratica numa organização de desenvolvimento. Irá durante esse 

tempo colocar na prática tudo que aprendeu sobre concepção e liderança de um projecto 

durante os primeiros 3 anos de formação.  

Neste ano o estudante pratica também angariação de fundos para projectos dedicados ao 

combate à pobreza, e capacita-se na área de relações públicas e diplomacia. 

O estudante deve neste ano desenvolver um projecto de monografia, começando por uma 

pesquisa ou pesquisa-acção, que será a base da sua monografia. Ele partilha as mensagens da 

sua monografia com vários públicos. 

No último período do ano, o conceito do Futuro Aberto é apresentado aos estudantes, 

deliberado e desenvolvido mais em perspectivas concretas para o futuro do mundo, de 

Moçambique, da profissão do educador / agente de desenvolvimento comunitário, dos 

estudantes como grupo e do estudante individual.  

 

5.3.2. Os períodos por ano 

5.3.2.1. Ano 1: 3 períodos 

 Período 1: “Preparando-se” (4 meses) 

A actividade principal do primeiro período do curso é a preparação de uma viagem do estudo.  
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O período comece por uma introdução profunda ao curso: os seus objectivos, a sua relevância, 

os métodos a ser usados. 

 

Os estudantes organizam-se nos seus grupos de modo a levarem a cabo todas as preparações 

práticas e académicas durante os 4 meses de viagem. As preparações incluem: estudos sobre 

possíveis países que fazem parte do itinerário de viagem e decisão sobre o percurso de viagem, 

estudos sobre o mundo de hoje e sua história, o estado da educação e da desigualdade, 

pesquisa de campo e preparação de apresentações sobre Moçambique, estudos de línguas, e 

muito mais. As preparações também incluem os aspectos práticos para a viagem, como o treino 

de pedalar e a manutenção das bicicletas, técnicas de acampamento, organização a volta das 

refeições, culinária, higiene e segurança, orçamento e administração da economia. Além disso, 

os estudantes adquirem as suas primeiras experiências de como liderar e gerir junto o instituto, 

usando reuniões do grupo e reuniões comuns como fórum, debates e tomada de decisões.    

 

 Período 2: “De bicicleta entre os pobres”(4 meses) 

Este período consiste numa viagem de estudo através das bicicletas e de transporte público em 

países da África Subsaariana, fazendo pesquisas de campo e estudos.   

Os estudantes e professores viajam em vários países da África Subsaariana numa viagem de 

estudo. Aprendendo com as pessoas, e vivendo, trabalhando e agindo juntos com elas, numa 

investigação social estruturada é o método principal. Estas, complementadas por estudos e 

cursos dados pelos professores em diferentes lugares, com deliberações e debates, constroem 

uma compreensão geral das condições humanas nos vários países visitados e das razões dessas. 

Os estudantes e professores visitam comunidades precárias em zonas rurais e urbanas com o 

objectivo de investigar e actuar junto das comunidades para melhorar as condições de vida. A 

natureza colectiva da viagem compõe um treinamento em capacidades sociais e 

organizacionais, capacidades que são de grande importância para um agente/educador de 

desenvolvimento comunitário em qualquer campo. 

 

 Período 3: “Levando-o ao público”(3 meses) 
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As actividades principais deste período são estudos adicionais, conclusões e apresentações 

públicas dos resultados da viagem de estudo.   

Estudantes e professores elaboram várias apresentações para o público concernente aos 

tópicos que eles acham mais importantes relacionados aos 4 meses de viagem. Eles definem o 

que é importante para levá-lo a vários públicos, e usam todos os tipos de formatos para 

comunicar com o público: por escrito ou oral, documentários em forma de filmes, 

apresentações via rádio ou televisão, teatro e organização de eventos. Eles dão palestras nas 

comunidades, escolas, fábricas, ruas, feiras e hospitais, e debatem as suas conclusões acerca 

das experiências de viagem com as pessoas que encontram.    

Durante este período os estudantes construem a capacidade de transmitir assuntos de grande 

relevância para todos níveis, usando todos os meios de comunicação.     

5.3.2.2. Ano 2: 3 períodos 

 Período 4: “Investigando a sociedade Moçambicana 1”(4 meses) 

Neste período os estudantes e professores vão organizar as suas actividades acerca de uma 

investigação de uma teoria, que funciona como uma instrução para um pesquisa empírica. A teoria 

é baseada nas seguintes afirmações: 

-Moçambique tem uma sociedade que opera como sociedade capitalista com raízes sociais na guerra de 

libertação e a sua ideologia. 

-A sociedade moçambicana opera como uma sociedade de classes sem uma ideia colectiva coerente, 

mas ideias competitivas na sua esfera política, cultural, social e económica. 

Uma outra exigência à organização deste período é que este deve conter 1x2 semanas e 1x1 semana de 

pesquisa-acção ou prática no campo. 

 

 Período 5: “Investigando a sociedade Moçambicana 2” (4 meses) 

Neste período os estudantes vão continuar a investigação da teoria mencionada no período 

anterior, mas esta vez com mais profundidade, e com um foco em cada uma das classes da 

sociedade moçambicana.  

Na organização do período os estudantes e professores devem também incluir 4x1 semana de 

pesquisa-acção ou prática no campo. 
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 Período 6: “A minha visão da sociedade Moçambicana” (3 meses) 

Neste período, como seguimento às investigações dos 2 períodos anteriores, cada estudante 

produz uma resposta, para ser apresentada a vários públicos, tanto de forma escrita como oral. 

O estudante pode escolher uma destas três opções: 

1) A minha visão pessoal da sociedade moçambicana hoje 

2) A minha visão pessoal da sociedade moçambicana no futuro próximo 

3) A minha visão pessoal da sociedade moçambicana de duas gerações a frente. 

O período inclui também 3x1 semana de pesquisa-acção ou prática no campo. 

5.3.2.3. Ano 3: 5 períodos 

 Período 7: “Os pobres do mundo” (2 meses) 

Este período toma ponto de partida do facto que 70% da população mundial, isto é 5,5 mil 

milhões de pessoas vivem com menos de dez dólares por dia. Com base nisso, os estudantes 

são mobilizados para escutar histórias dos pobres em todos os continentes, as suas derrotas e 

victórias na sua luta dentro de um sistema global capitalista. Assim desenvolverão 

entendimento do Planeta dos Pobres. Como parte disso vão considerar como os limites 

planetários colocam limites à expansão do capitalismo e quais são as consequências disso para 

os pobres na sua luta diária. 

O período também inclui uma semana de pesquisa-acção ou prática no campo. 

 

 Período 8: “Os pobres de África” (2 meses) 

Neste período o tema central é as condições das pessoas pobres em África. Como parte disso 

vão estudar o subdesenvolvimento de África e as políticas de “dividir e reinar” desde os tempos 

da escravatura até Boko Haram. Vão tratar o tema não com meras estatísticas da pobreza em 

África, mas colocando o foco na pessoa pobre levantando-se por cima das estatísticas das 

Nações Unidas como um protestante das ruas, migrante de barco, rebelde rural, refugiado e 

activista local. 

O período também inclui uma semana de pesquisa-acção ou prática no campo. 
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 Período 9: “Os pobres de Moçambique” (2 meses) 

Neste período a actividade central é mapear a situação dos pobres em Moçambique usando 

estatísticas e documentos. A equipa faz um estudo de várias localizações na nação, e conclui 

acerca dos desafios enfrentados pelas pessoas pobres de Moçambique. 

O período também inclui uma semana de pesquisa-acção ou prática no campo. 

 

 Período 10: “Os pobres locais” (3 meses) 

Este período centra-se nas condições das pessoas pobres locais ao redor do ISET-ONE WORLD. 

Cada grupo nuclear ganhará novo conhecimento através de um estudo de caso numa 

comunidade precária, e concebe e planifica uma acção sob o lema “Lutando ao lado do Pobre” 

e implementa-a. 

 

 Período 11: “O Planeta dos pobres” (2 meses) 

Este período tem o seu foco na comunicação pública por trazer o conhecimento e 

entendimento do “Planeta dos Pobres” a audiências local, nacional, africana e global 

produzindo e divulgando um relatório científico, histórias, poesia, drama, filmes, podcast, 

palestras públicas, artigos e blogs. 

 

5.3.2.4. Ano 4: 4 períodos 

 Período 12: “Fundos para a luta ao lado dos pobres” (2 meses) 

Neste período os estudantes colaboram com uma organização de desenvolvimento e estão 

organizados em redor de angariação de fundos para projectos dedicados ao combate à 

pobreza, e prática em relações públicas e diplomacia. Também fazem as preparações para o 

projecto ou área de responsabilidade que eles devem liderar no próximo período, e fazem o 

ante-projecto para os seus projectos de Monografia. 

 

 Período 13: “O projecto de lutar ao lado dos pobres” (4 meses) 
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Neste período os estudantes trabalham dentro de uma organização de desenvolvimento, onde 

lideram um projecto ou uma área de responsabilidade dedicadas à luta ao lado dos pobres. Os 

estudantes são organizados em trios que podem se encontrar regularmente para suporte 

mútuo. O período está também a ser usado para a parte da pesquisa do projecto de 

monografia. 

 

 Período 14: “A monografia de lutar ao lado dos pobres” (3 meses) 

Este período é reservado para a elaboração da monografia. A monografia e/ou material em 

paralelo será partilhado com vários públicos, entre outros comunidades pobres.  

 

 Período 15: “Futuro aberto” (2 meses) 

Este período é pensado como uma preparação para o futuro. Também inclui a defesa da 

monografia em frente de um júri com um examinador externo como oponente.   

Introduz-se o conceito do Futuro Aberto, o qual vê o futuro como um fenómeno aberto e não 

um dado predeterminado por poderes superiores. Os estudantes são encorajados de tornar-se 

criadores de história em prol do bem-estar da população moçambicana e global, e não ser 

meros observadores. 

 

6. PLANO DE ESTUDOS E SISTEMA DE CRÉDITOS 

6.1 Matriz das disciplinas do Curso 

De acordo com a Lei Nº 27/2009, de 29 Setembro – Lei do Ensino Superior, no seu Artigo 23, 

número 2, a duração do primeiro ciclo pode ser de 3 a 4 anos. O ISET–ONE WORLD decidiu que 

o curso de Pedagogia, a partir da equipa 2018, tenha a duração de 4 anos. 

De acordo com o Decreto Nº 32/2010, de 30 Agosto 2010 que cria o Sistema Nacional de 

Acumulação de Créditos Académicos, artigo 14, número 4, um crédito será igual a entre 25 a 30 

horas duma aprendizagem normativa. O ISET–ONE WORLD define 1 crédito para 25 horas. 
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De acordo com o Artigo 14, número 6 do mesmo Decreto a quantidade normal de trabalhos do 

estudante por ano é de 1.500 horas, mas pode em casos excepcionais ser de 1.800 horas por 

ano. O ISET–ONE WORLD escolheu a quantidade normal de 1.500 horas por ano. 

 

As 1.500 horas correspondem a 60 créditos académicos para cada ano de duração do curso. O 

número total de horas para a formação é, portanto, de 6.000 horas correspondentes a 240 

créditos. 
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6.1.1 Matriz de todas as disciplinas, distribuídas por anos e períodos 

 Ano Ano Global Ano Moçambicano Ano do Planeta dos Pobres Ano da Profissão  

 Período 1 2 3 ANO1 4 5 6 ANO2 7 8 9 10 11 ANO3 12 13 14 15 ANO4 TOTAL 

 LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO PARA 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
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 DISCIPLINAS:  
1 Estudos de Desenvolvimento I e II  125  100 225                225 
2 Dinâmica de Grupo e de Liderança 50   50                50 
3 Metodologias de Investigação Científica 

(MIC I) 
50   50                50 

4 Inglês I, II e III 100 50 50 200                200 
5 Pesquisa e Acção Social I, II e III  50 250 50 350                350 
6 Saúde Comunitária I e II 50   50       100   100      150 
7 Estudos Africanos I, II e III 75 250 50 375                375 
8 Técnicas de Expressão em Língua 

Portuguesa I e II 
50  50 100                100 

9 Didáctica de Comunicação Pública   100 100                100 
10 Línguas Bantu     75   75            75 
11 Sociedade Moçambicana     175   175            175 
12 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas 

de Moçambique 
     175  175            175 

13 Metodologias de Investigação em Ciências 
Sociais (MIC II) 

    175   175            175 

14 Direito e Legislação Local     75   75            75 
15 Sociologia da Educação     50   50            50 
16 Economia Comunitária      125  125            125 
17 Psicopedagogia para Desenvolvimento 

Comunitário 
     200  200            200 

18 Tecnologia e Produção      50  50            50 
19 Pedagogia da Comunicação       175 175            175 
20 Especialização I + II       225 225 100 125    225      450 
21 Estudos de Globalização         75     75      75 
22 Ambiente Global         100     100      100 
23 Sociologia da Pobreza na África          75    75      75 
24 Didáctica da Aprendizagem Comunitária          75    75      75 
25 Políticas e Práticas de Organizações de 

Desenvolvimento 
          75   75      75 

26 Geografia da Pobreza em Moçambique           100   100      100 
27 Metodologia do Estudo de Caso  (MIC III)            125  125      125 
28 Agricultura            150  150      150 
29 Pedagogia do Ensino de Adultos            125  125      125 
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30 Parceria em Desenvolvimento I e II             100 100 75    75 175 
31 Comunicação Pública Avançada             150 150      150 
32 Relações Públicas e Diplomacia de 

Organizações de Desenvolvimento I e II 
              50 50   100 100 

33 Psicologia de Aprendizagem I e II               50  150  200 200 
34 Gestão de Projectos de Desenvolvimento                125   125 125 
35 Prática com uma Organização de 

Desenvolvimento 
              100 325   425 425 

36 Monografia, fases I, II, III, e IV             25 25  50 250 125 425 450 
37 Futuro Aberto                  150 150 150 
 TOTAL 550 550 400 1500 550 550 400 1500 275 275 275 400 275 1500 275 550 400 275 1500 6000 
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6.2 Distribuição das disciplinas por semestre, períodos e precedências 

 

ANO 1          
 Período 1 (4 meses) Semestre 1 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total Contacto Tutoria 

Trabalho independente 

 Pesquisa 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Estudos de 
Desenvolvimento I 

Nuclear 125 40 15 15   55 nenhuma 

 

Dinâmicas de Grupo e 
de Liderança Nuclear 50 15 5 5   25 nenhuma 

 

Metodologias de 
Investigação Científ. I 
(MIC I) 

Nuclear 50 15 5 10   20 nenhuma 

 
Inglês I Complementar 100 40 10     50 nenhuma 

 

Pesquisa e Acção 
Social I Nuclear 50 10 5 10 10 15 nenhuma 

 
Saúde Comunitária I Complementar 50 20 5     25 nenhuma 

 Estudos Africanos I Nuclear 75 20 10 10 0 35 nenhuma 

 

Técnicas de Expressão 
em Língua Portuguesa 
I 

Nuclear 50 10 10 5   25 nenhuma 

   Total 550 170 65 55 10 250   
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 Período 2 (4 meses) Semestre 1 e 2 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 
Inglês II Complementar 50 10 5 5   30 Inglês I 

 

Pesquisa e Acção 
Social II Nuclear 250 50 25 25 25 125 

Pesquisa e Acção 
Social I 

 
Estudos Africanos II Nuclear 250 50 25 40 10 125 Estudos Africanos 

I 

   Total 550 110 55 70 35 280   
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 Período 3 (3 meses) Semestre 2 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Estudos de 
Desenvolvimento II Nuclear 100 25 5 10 20 40 nenhuma 

 
Inglês III Complementar 50 20 5 5   20 Inglês II 

 

Pesquisa e Acção 
Social III 

Nuclear 50 10 5   15 20 Pesquisa e Acção 
Social II 

 
Estudos Africanos III Nuclear 50 15 5   15 15 Estudos Africanos 

II 

 

Técnicas de Expressão 
em Língua Portuguesa 
II 

Nuclear 50 10 10 5   25 nenhuma 

 

Didáctica da 
Comunicação Pública 

Nuclear 100 30 15   30 25 nenhuma 

   Total 400 110 45 20 80 145   

  TOTAL ANO 1500 390 165 145 125 675  
 

 
 
 
 
 
 
 
          



47 

 

ANO 2 

 Período 4 (4 meses) Semestre 3 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total Contacto Tutoria 

Trabalho independente 

 Pesquisa 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 
Línguas Bantu Complementar 75 20 5 10   40 nenhuma 

 

Sociedade 
Moçambicana 

Nuclear 175 40 10 25 10 90 nenhuma 

 

Metodologias de 
Investigação em 
Ciências Sociais (MIC 
II) 

Nuclear 175 50 15 15 10 85 
Metodologias de 
Investigação 
Científ. I (MIC I) 

 

Direito e Legislação 
Local 

Nuclear 75 15 10 10   40 nenhuma 

 
Sociologia da 
Educação Nuclear 50 15 5     30 nenhuma 

   Total 550 140 45 60 20 285   
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  Período 5 (4 meses) Semestre 3 e 4 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Estrutura Social / 
Economia / Política de 
Moçambique 

Opcional 175 50 15 10   100 nenhuma 

 Economia Comunitária Nuclear 125 35 15 10   65 nenhuma 

 

Psicopedagogia para 
Desenvolvimento 
Comunitário 

Nuclear 200 50 15 15   120 nenhuma 

 Tecnologia e Produção Nuclear 50 10 5   10 25 nenhuma 

   Total 550 145 50 35 10 310   
 

 Período 6 (3 meses) Semestre 4 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Pedagogia da 
Comunicação 

Nuclear 175 40 15 10 40 70 nenhuma 

 
Especialização I Opcional 225 50 20 20 10 125 A disciplina básica 

correspondente 

   Total 400 90 35 30 50 195   

  TOTAL ANO 1500 375 130 125 80 790  
 



49 

 

ANO 3          
 Período 7 (2 meses) Semestre 5 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total Contacto Tutoria 

Trabalho independente 

 Pesquisa 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Especialização II 
(primeira parte) Opcional 100 20 10 15   55 

A disciplina básica 
correspondente 

 

Estudos de 
Globalização 

Complementar 75 25 10     40 nenhuma 

 
Ambiente Global Complementar 100 20 10 10 10 50 nenhuma 

  Total 275 65 30 25 10 145  
 

 Período 8 (2 meses) Semestre 5 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Especialização II 
(segunda parte) 

Opcional 
125 30 10 5 10 70 Especialização II 

(primeira parte) 

 

Sociologia da Pobreza 
na África 

Nuclear 
75 15 10 10   40 nenhuma 

 

Didáctica da 
Aprendizagem 
Comunitária 

Nuclear 
75 15 10   10 40 nenhuma 

   Total 275 60 30 15 20 150   
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 Período 9 (2 meses) Semestre 5 e 6 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 
Saúde Comunitária II Complementar 100 20 10 10 10 50 nenhuma 

 

Políticas e Práticas de 
Organizações de 
Desenvolvimento 

Nuclear 75 15 10 10 10 30 nenhuma 

 

Geografia da Pobreza 
em Moçambique Complementar 100 30 10 10   50 nenhuma 

   Total 275 65 30 30 20 130   
 

 Período 10 (3 meses) Semestre 6 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Metodologia de 
Estudo de Caso (MIC 
III) 

Nuclear 125 35 15 15   60 nenhuma 

 
Agricultura Complementar 150 20 5 10 85 30 nenhuma 

 

Pedagogia do Ensino 
de Adultos Nuclear 125 30 10 10 10 65 nenhuma 

   Total 400 85 30 35 95 155   
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 Período 11 (2 meses) Semestre 6 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Parceria em 
Desenvolvimento I Nuclear 100 25 10   10 55 nenhuma 

 

Comunicação Pública 
Avançada Nuclear 150 30 10 10 30 70 

Didáctica da 
Comunicação 
Pública 

 Monografia fase I Nuclear 25 5 5   10 5 MIC I e MIC II 

   Total 275 60 25 10 50 130   

  TOTAL ANO 1500 335 145 115 195 710  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



52 

 

ANO 4 

 Período 12 (2 meses) Semestre 7 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total Contacto Tutoria 

Trabalho independente 

 Pesquisa 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Parceria em 
Desenvolvimento II Nuclear 75 15 10   20 30 

Parceria em 
Desenvolvimento I 

 

Relações Públicas e 
Diplomacia de 
Organizações de 
Desenvolvimento I 

Nuclear 50 15 10     25 nenhuma 

 

Psicologia da 
Aprendizagem I 

Complementar 50 20 5     25 nenhuma 

 

Prática com uma 
Organização de 
Desenvolvimento I 

Nuclear 100 15 10   50 25 nenhuma 

   Total 275 65 35 0 70 105   
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 Período 13 (4 meses) Semestre 7 e 8 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individual 

 

Relações Públicas e 
Diplomacia de 
Organizações de 
Desenvolvimento II 

Nuclear 50 5 10   25 10 

Relações Públicas 
e Diplomacia de 
Organizações de 
Desenvolvimento I 

 

Gestão de um Projecto 
de Desenvolvimento Nuclear 125 25 15 10 25 50 nenhuma 

 

Prática com uma 
Organização de 
Desenvolvimento II 

Nuclear 325 25 25 25 200 50 
Prática com uma 
Organização de 
Desenvolvimento I 

 Monografia fase II Nuclear 50 10 10 20   10 Monografia fase I 

   Total 550 65 60 55 250 120   
 

 Período 14 (3 meses) Semestre 8 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
campo 

Estudo 
individua
l 

 Monografia fase III Nuclear 250 20 30 200     Monografia fase II 

 

Psicologia da 
Aprendizagem II 

Complementar 150 35 15 15 15 70 Psicologia da 
Aprendizagem I 

   Total 400 55 45 215 15 70   
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 Período 15 (2 meses) Semestre 8 

 

Disciplina Tipo 

Horas 

Precedência 

 

Total 
Contact

o Tutoria 

Trabalho independente 

 
Pesquis
a 

Trab. 
de 
camp
o 

Estudo 
individua
l 

 
Monografia fase IV Nuclear 125 10 25 30 30 30 

Monografia fase 
III 

 
Futuro Aberto Complementar 150 50 15     85 nenhuma 

   Total 275 60 40 30 30 115   

  TOTAL ANO 1500 245 180 300 365 410  
 



55 

 

6.3  Disciplinas do curso por ano: Códigos, número de horas e créditos 

6.3.1 1º Ano 

Lista das disciplinas do 1º ano com códigos, horas e créditos 

Código Disciplinas – 1º ano Horas Créditos 
C-1.1 Estudos de Desenvolvimento I 125 5 
C-1.2 Estudos de Desenvolvimento II 100 4 
C-2 Dinâmicas de Grupo e de Liderança 50 2 
C-3 Metodologias de Investigação Científica (MIC I) 50 2 
C-4.1 Inglês I 100 4 
C-4.2 Inglês II 50 2 
C-4.3 Inglês III 50 2 
C-5.1 Pesquisa e Acção Social I 50 2 
C-5.2 Pesquisa e Acção Social II 250 10 
C-5.3 Pesquisa e Acção Social III 50 2 
C-6.1 Saúde Comunitário I 50 2 
C-7.1 Estudos Africanos I 75 3 
C-7.2 Estudos Africanos II 250 10 
C-7.3 Estudos Africanos III 50 2 
C-8.1 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 50 2 
C-8.2 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 50 2 
C-9 Didáctica da Comunicação Pública 100 4 
 TOTAL 1.500 60 

 

6.3.2 2º Ano 

Lista das disciplinas do 2º ano com códigos, horas e créditos 

Código Disciplinas – 2º ano Horas Créditos 
C-10 Línguas Bantu 75 3 
C-11 Sociedade Moçambicana 175 7 
C-12 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas de Moçambique 175 7 
C-13 Metodologias de Investigação em Ciências Sociais (MIC II) 175 7 
C-14 Direito e Legislação Local 75 3 
C-15 Sociologia da Educação 50 2 
C-16 Economia Comunitária 125 5 
C-17 Psicopedagogia para Desenvolvimento Comunitário 200 8 
C-18 Tecnologia e Produção 50 2 
C-19 Pedagogia da Comunicação 175 7 
C-20.1 Especialização I 225 9 
 TOTAL 1.500 60 
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O estudante deve escolher uma especialização no segundo ano (especialização I: código C-20.1) 

e uma no terceiro ano (especialização II: código C 20.2). Os estudantes podem escolher as suas 

especializações de acordo com as futuras profissões desejadas e com as possibilidades que o 

ISET-ONE WORLD oferece, que neste momento são: 

 Geografia 

 Educação Ambiental 

 Matemática 

 História 

 Língua Portuguesa 

 Língua Inglesa 

 Gestão Ambiental 

 Pesquisa como um Projecto 

 Agricultura / Produção Alimentar 

 Saúde Pública e Comunitária 

6.3.3 3º Ano 

Lista das disciplinas do 3º ano com códigos, horas e créditos 

Código Disciplinas – 3º ano Horas Créditos 
C-6.2 Saúde Comunitária II 100 4 
C-20.2 Especialização II 225 9 
C-21 Estudos de Globalização 75 3 
C-22 Ambiente Global 100 4 
C-23 Sociologia da Pobreza na África 75 3 
C-24 Didáctica da Aprendizagem Comunitária 75 3 
C-25 Políticas e Práticas de Organizações de Desenvolvimento 75 3 
C-26 Geografia da Pobreza em Moçambique 100 4 
C-27 Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 125 5 
C-28 Agricultura 150 6 
C-29 Pedagogia do Ensino de Adultos 125 5 
C-30.1 Parceria em Desenvolvimento I 100 4 
C-31 Comunicação Pública Avançada 150 6 
C-36.1 Monografia - Fase 1 25 1 
 TOTAL 1.500 60 
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6.3.4 4º Ano 

Lista das disciplinas do 4º ano com códigos, horas e créditos 

Código Disciplinas – 4º ano Horas Créditos 
C-30.2 Parceria em Desenvolvimento II 75 3 
C-32.1 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de Desenvolvimento 

I 50 2 

C-32.2 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de Desenvolvimento 
II 50 2 

C-33.1 Psicologia da Aprendizagem I 50 2 
C-33.2 Psicologia da Aprendizagem II 150 6 
C-34 Gestão de Projectos de Desenvolvimento 125 5 
C-35.1 Prática com uma Organização de Desenvolvimento I 100 4 
C-35.2 Prática com uma Organização de Desenvolvimento II 325 13 
C-36.2 Monografia – Fase 2 50 2 
C-36.3 Monografia – Fase 3 250 10 
C-36.4 Monografia – Fase 4 125 5 
C-37 Futuro Aberto 150 6 
 TOTAL 1.500 60 

 

6.4 Disciplinas: códigos, componentes de formação geral, específica e prática, e 

distribuição em nuclear, complementar e opcional. 

6.4.1 Disciplinas: códigos, componentes de formação geral, específica e prática 

Abaixo estão listadas as disciplinas do curso (ambas obrigatórias e opcionais), com o código 

interno do ISET–ONE WORLD. Também a distribuição em componente de formação geral (CFG), 

de formação específica (CFE), e de formação prática (CFP) conforme a legislação do Ensino 

Técnico-Profissional Superior. 

 

 Horas 
Código Disciplina Total CFG CFE CFP 
C-1.1 Estudos de Desenvolvimento I 125  125  
C-1.2 Estudos de Desenvolvimento II 100  100  
C-2 Dinâmicas de Grupo e de Liderança 50  50  
C-3 Metodologias de Investigação Científica (MIC I) 50 50   
C-4.1 Inglês I 100 100   
C-4.2 Inglês II 50 50   
C-4.3 Inglês III 50 50   
C-5.1 Pesquisa e Acção Social I 50  50  
C-5.2 Pesquisa e Acção Social II 250  250  
C-5.3 Pesquisa e Acção Social III 50  50  
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C-6.1 Saúde Comunitário I 50  50  
C-6.2 Saúde Comunitária II 100  100  
C-7.1 Estudos Africanos I 75 75   
C-7.2 Estudos Africanos II 250 250   
C-7.3 Estudos Africanos III 50 50   
C-8.1 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 50 50   
C-8.2 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 50 50   
C-9 Didáctica da Comunicação Pública 100  100  
C-10 Línguas Bantu 75  75  
C-11 Sociedade Moçambicana 175 175   
C-12 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas de 

Moçambique 175 175   

C-13 Metodologias de Investigação em Ciências Sociais 
(MIC II) 

175  175  

C-14 Direito e Legislação Local 75  75  
C-15 Sociologia da Educação 50  50  
C-16 Economia Comunitária 125  125  
C-17 Psicopedagogia para Desenvolvimento 

Comunitário 200  200  

C-18 Tecnologia e Produção 50  50  
C-19 Pedagogia da Comunicação 175  175  
C-20.1 Especialização I 225  225  
C-20.2 Especialização II 225  225  
C-21 Estudos de Globalização 75 75   
C-22 Ambiente Global 100 100   
C-23 Sociologia da Pobreza na África 75  75  
C-24 Didáctica da Aprendizagem Comunitária 75  75  
C-25 Políticas e Práticas de Organizações de 

Desenvolvimento 
75  75  

C-26 Geografia da Pobreza em Moçambique 100  100  
C-27 Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 125  125  
C-28 Agricultura 150 50 100  
C-29 Pedagogia do Ensino de Adultos 125  125  
C-30.1 Parceria em Desenvolvimento I 100  100  
C-30.2 Parceria em Desenvolvimento II 75  75  
C-31 Comunicação Pública Avançada 150  150  
C-32.1 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 

Desenvolvimento I 
50  50  

C-32.2 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento II 50  50  

C-33.1 Psicologia da Aprendizagem I 50  50  
C-33.2 Psicologia da Aprendizagem II 150  150  
C-34 Gestão de Projectos de Desenvolvimento 125  125  
C-35.1 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 

I 100   100 

C-35.2 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 
II 

325   325 

C-36.1 Monografia – fase 1 25  25  
C-36.2 Monografia – fase 2 50  50  
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C-36.3 Monografia – fase 3 250  250  
C-36.4 Monografia – fase 4 125  125  
C-37 Futuro Aberto 150 150   
 TOTAL 6000 1450 4125 425 
 PERCENTAGEM  24.17 68.75 7.08 

 

6.4.2 Disciplinas: códigos, e distribuição em nuclear, complementar e opcional 

Abaixo estão listadas as disciplinas do curso (ambas obrigatórias e opcionais), com o código 

interno do ISET-ONE WORLD. Também a distribuição em disciplinas nucleares (N), disciplinas 

complementares (C), e disciplinas opcionais (O) conforme o SNATCA. 

 

 Horas 
Código Disciplina Total N C O 
C-1.1 Estudos de Desenvolvimento I 125 125   
C-1.2 Estudos de Desenvolvimento II 100 100   
C-2 Dinâmicas de Grupo e de Liderança 50 50   
C-3 Metodologias de Investigação Científica (MIC I) 50 50   
C-4.1 Inglês I 100  100  
C-4.2 Inglês II 50  50  
C-4.3 Inglês III 50  50  
C-5.1 Pesquisa e Acção Social I 50 50   
C-5.2 Pesquisa e Acção Social II 250 250   
C-5.3 Pesquisa e Acção Social III 50 50   
C-6.1 Saúde Comunitário I 50  50  
C-6.2 Saúde Comunitária II 100  100  
C-7.1 Estudos Africanos I 75 75   
C-7.2 Estudos Africanos II 250 250   
C-7.3 Estudos Africanos III 50 50   
C-8.1 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 50 50   
C-8.2 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 50 50   
C-9 Didáctica da Comunicação Pública 100 100   
C-10 Línguas Bantu 75  75  
C-11 Sociedade Moçambicana 175 175   
C-12 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas de 

Moçambique 
175   175 

C-13 Metodologias de Investigação em Ciências Sociais 
(MIC II) 175 175   

C-14 Direito e Legislação Local 75 75   
C-15 Sociologia da Educação 50 50   
C-16 Economia Comunitária 125 125   
C-17 Psicopedagogia para Desenvolvimento 

Comunitário 
200 200   

C-18 Tecnologia e Produção 50 50   
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C-19 Pedagogia da Comunicação 175 175   
C-20.1 Especialização I 225   225 
C-20.2 Especialização II 225   225 
C-21 Estudos de Globalização 75  75  
C-22 Ambiente Global 100  100  
C-23 Sociologia da Pobreza na África 75 75   
C-24 Didáctica da Aprendizagem Comunitária 75 75   
C-25 Políticas e Práticas de Organizações de 

Desenvolvimento 
75 75   

C-26 Geografia da Pobreza em Moçambique 100  100  
C-27 Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 125 125   
C-28 Agricultura 150  150  
C-29 Pedagogia do Ensino de Adultos 125 125   
C-30.1 Parceria em Desenvolvimento I 100 100   
C-30.2 Parceria em Desenvolvimento II 75 75   
C-31 Comunicação Pública Avançada 150 150   
C-32.1 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 

Desenvolvimento I 
50 50   

C-32.2 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento II 

50 
50 

 
  

C-33.1 Psicologia da Aprendizagem I 50  50  
C-33.2 Psicologia da Aprendizagem II 150  150  
C-34 Gestão de Projectos de Desenvolvimento 125 125   
C-35.1 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 

I 100 100   

C-35.2 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 
II 

325 325   

C-36.1 Monografia – fase 1 25 25   
C-36.2 Monografia – fase 2 50 50   
C-36.3 Monografia – fase 3 250 250   
C-36.4 Monografia – fase 4 125 125   
C-37 Futuro Aberto 150  150  
 TOTAL 6000 4175 1200 625 
 PERCENTAGEM  69.58 20.00 10.42 
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6.5 Transparência, flexibilidade e mobilidade 

O ISET-ONE WORLD organiza as disciplinas da formação em consonância com a visão geral de 

SNATCA, que é a promoção da transparência, flexibilidade e mobilidade. 

As disciplinas foram cuidadosamente descritas, seguindo as directrizes de SNATCA de forma a 

garantir a transparência. 

Algumas disciplinas funcionam como temas durante dois ou três períodos do curso. Essas 

disciplinas foram divididas em partes – por exemplo “Psicologia da Aprendizagem” foi dividido 

em duas disciplinas: “Psicologia da Aprendizagem I” e “Psicologia da Aprendizagem II”.  

A formação tem 51 disciplinas obrigatórias e 3 disciplinas opcionais. A ordem das disciplinas é 

determinada pelo programa como definido pelo ISET–ONE WORLD. Os períodos seguem-se um 

ao outro numa sequência bem planificada. Um período com as suas disciplinas incorporadas, 

nesta maneira constrói-se o posterior. Por isso, não é possivel que um estudante escolha 

estudar disciplinas numa ordem diferente.  

Exames são realizados no fim de cada período. O estudante que decida deixar o curso, 

portanto, pode transferir os créditos obtidos para uma outra instituição de ensino superior. Um 

estudante não obterá créditos para disciplinas não terminadas. Os créditos são emitidos ao 

estudante no fim de cada período depois de realizar os respectivos exames ou do cumprimento 

dos critérios para terminar uma disciplina se não termina por um exame.  

No ȃmbito de mobilidade, o estudante pode ter interesse em frequentar uma disciplina ou  

módulo numa outra instituição de Ensino Superior dentro ou fora do pais. Então, o ISET-ONE 

WORLD com as outras instituições com as quais firmará acordos, garantirá esse processo de 

mobilidade. 

 

7 METODOLOGIA DE ENSINO E FORMAÇÃO 

A metodologia de ensino e da formação centra-se no aprender a aprender, aprender a conhecer 

e aprender a ensinar e agir, portanto, contra todas as práticas que tornam o agente/educador 



62 

 

um transmissor de saberes estáticos, cuja realidade se considera imutável. Sendo assim, a 

Metodologia usada no ISET–ONE WORLD compreende três grandes vertentes, a primeira 

durante o desenrolar dos cursos e interacção na sala; a segunda vertente é no contacto com a 

realidade na comunidade, ou seja, o momento de vivenciar as práticas de campo, e finalmente 

o momento em que se aprofunda o saber, quer teórico, quer prático, buscando uma explicação 

mais consistente sobre as situações sociais, ambientais, económicas e políticas das pessoas 

pobres. 

Esses momentos correspondem, respectivamente à DMM, às Práticas e à Pesquisa, sempre 

vistos numa relação dialéctica e indissociável. 

7.1  A DMM 

7.1.1 A origem e significado da DMM 

Uma breve apresentação da Doutrina do Método Moderno de ensinar e aprender (DMM) pode 

deter-se no significado semântico do termo “doutrina" usado no "Método Moderno de ensinar 

e aprender". 

A internet fornece esta definição: “ o termo doutrina pode ser definido como o conjunto de 

princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, 

entre outros” (Gonçalves, 2011 em kaiteos.blogspot.com). 

A palavra deriva de Latim Medieval e significa ensinar e aprender. Este significado é ainda agora 

arcaico.  

No ISET-ONE WORLD utilizamos a palavra doutrina no conceito "Doutrina do Método Moderno 

de ensinar e aprender" significando um conjunto de princípios pedagógicos desenvolvidos e 

formulados pelas instituições de ensino da ADPP Moçambique que sistematiza os processos de 

ensino e aprendizagem do estudante e a organização da escola.  

 

O conceito de ‘‘Doutrina de Método Moderno de Ensinar e Aprender’’, DMM, foi desenvolvido 

nos últimos 25 anos e usado nas Escolas de Professores do Futuro da ADPP bem como no ISET-

ONE WORLD. 
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DMM é um sistema pedagógico, que fornece ao estudante possibilidades extraordinárias de 

aprendizagem tornando-o a força motriz da sua formação num cenário organizado. 

O estudante tem acesso total a todo campo da sua formação. A planificação do ensino e 

aprendizagem acontece dentro do grupo nuclear, consistindo em 10-15 estudantes e um 

professor, e na equipa, consistindo de todos estudantes e professores como um todo, dentro 

da estrutura do programa. 

Existem três principais componentes da DMM: os Estudos, que ocupam 50% das disciplinas, os 

Cursos 25% e as Experiências também 25%. 

Como uma ferramenta para os estudantes, DMM opera com um balanço para cada estudante, 

onde cada tarefa completada e as suas horas atribuídas são registadas. Assim, este balanço 

torna-se uma ferramenta do estudante de forma individual, do grupo nuclear e do professor, 

para medir numa forma simples e transparente se o estudante e o grupo cumpre com o 

programa e as metas estabelecidas. 

 

7.1.2 Funcionamento e Estrutura das Disciplinas e dos Estudos 

Os Estudos estão estruturados em disciplinas, secções e tarefas. 

A tarefa dura tipicamente de 3-6 horas, mas também pode ser menos ou muito mais. Títulos e 

descrições convidam e dão uma indicação suficiente ao estudante para a sua planificação dos 

estudos. Há uma introdução de 1-2 páginas da tarefa, uma directiva indicando os métodos a 

serem usados pelo estudante, e material de estudo que pode ser um texto escrito, imagens, 

vídeo ou som. Os métodos são diversos desde ler o texto e escrever comentários, fazer uma 

entrevista ou uma pequena investigação, preparar e levar a cabo uma sessão de ensino, fazer 

uma acção prática na comunidade ou uma apresentação numa estação de rádio local. 

O estudante pode estudar sozinho, mas não isolado, enquanto os estudos são planificados 

juntos num grupo nuclear e acompanhados pelo professor. O estudante pode escolher o que 

estudar, ao mesmo tempo seguir as directrizes do programa num certo período. O professor 

desafia, comenta, qualifica e ajuda. 
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7.1.3 Cursos e Experiências 

Os cursos são orientados pelo professor. Este é o momento em que o professor sobressai em 

conhecimentos e em métodos como por exemplo: debates sérios baseados em factos 

importantes, acções como uma consequência de conhecimento adquirido, produção do novo 

conhecimento como parte do curso, o grupo trabalhando juntos, aprendendo juntos e 

actuando juntos. O processo de inclusão colectiva na aprendizagem é vivido no curso. 

O curso é tipicamente de duração de 4-8 horas, mas também pode ser uma semana inteira ou 

mais. 

As Experiências animam os estudantes. Eles fazem parte da vida diária em pleno vigor, bem ou 

mal, com todos sentidos, emoções, plena força cerebral, impressões físicas e expressões que 

podem se sentir no osso. As experiências abrem a mente e ficam como marcas impressas na 

personalidade. 

As Experiências para fazer são descritas com um título, uma descrição e uma directiva. 

Experiências Comuns para o grupo ou toda equipa e Experiências Individuais para um estudante 

são definidos pelo ISET–ONE WORLD. Experiências Livres são para o estudante definir com o 

título e descrição durante a aprendizagem.  

As experiências tornam-se parte da educação, quando essas são usadas para reflexão e para 

criação de consciência do que foi experimentado. O estudante expressa-se acerca das 

experiências, e escrevendo com frequência treina-se na criação de novas experiências.  

A força da DMM como um sistema pedagógico situa-se na dialéctica entre as 3 componentes e 

os estudantes. Inspirando-se pelas experiências, o estudante torna-se muito mais ansioso de 

estudar, os estudos dão uma base de percepção de um curso, e as experiências adquirem 

qualidade devido ao conhecimento que o estudante obteve dos estudos e cursos. 

Um benefício adicional ao uso da DMM é a extensiva leitura e escrita que o estudante busca 

quando estudando com DMM, que pode tornar alguns estudantes destacáveis e fazer outros 

recuperar estas habilidades importantes. 

Os estudantes têm acesso a todos materiais de estudo dentro das 3 componentes em qualquer 

tempo. O material de estudo é acessível em forma electrónica a partir do servidor no ISET–ONE 
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WORLD, e cada estudante tem acesso ao chamado Thin Client, que é um computador pequeno 

que só pode ser usado quando estiver conectado a este servidor.  

 

Durante o período de viagem e maiores investigações ou períodos de pesquisa de campo, os 

estudantes têm acesso ao material de estudo em tablets. 

Em acréscimo, o ISET–ONE WORLD tem uma biblioteca física rica para mais referências. 

 

7.2  A Capacitação do Agente/Educador de Desenvolvimento Comunitário 

O treinamento de capacidades do agente/educador de desenvolvimento comunitário está 

incorporado no programa de Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário. 

Nesse está incluída uma formação psicopedagógica que abrange as seguintes disciplinas: 

 Didáctica de Comunicação Pública (100 horas) 

 Sociologia da Educação (50 horas) 

 Psicopedagogia para Desenvolvimento Comunitário (200 horas) 

 Pedagogia da Comunicação (175 horas) 

 Didáctica da Aprendizagem Comunitária (75 horas) 

 Pedagogia do Ensino de Adultos (125 horas) 

 Psicologia da Aprendizagem (200 horas) 

O total dessa formação é de 925 horas. Além de teoria em áreas pedagógicas e psicológicas os 

estudantes vão praticar as teorias aprendidas através da prática e da comunicação com vários 

públicos, e se especializar em várias formas de comunicação, campanhas de aprendizagem 

comunitária, campanha de alfabetização de adultos.  
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No quotidiano dos estudantes um método frequentemente aplicado é ensinar outros 

estudantes pelo qual o estudante aprende habilidades de ensino e obtém comentários do 

professor e de outros colegas. Tal ensino inclui lições para estudantes de outras equipas do 

ISET–ONE WORLD. 

Além da formação psicopedagógica o estudante está a ser formado em pesquisa, pesquisa-

acção e liderança em projectos de desenvolvimento comunitária da sua concepção até a sua 

implementação e avaliação. Isto inclui a mobilização de recursos para o projecto a 

implementar. Veja a próxima secção (7.3) para ser informado sobre como os estudantes são 

capacitados em fazer pesquisa. 

 

7.3  A Pesquisa 

A pesquisa tem um papel central na formação do estudante neste curso, sabendo que as 

competências para implementação de investigações científicas são uma necessidade na sua 

futura profissão.  

Durante os quatro anos de formação, os estudantes aprendem sobre metodologias de pesquisa 

científica dentro as ciências de educação e realizam as suas próprias pesquisas em grupos ou 

individualmente. 

Durante o primeiro e segundo ano, os estudantes aprendem e praticam métodos de pesquisa 

nos campos da sociologia e pedagogia, tais como métodos heurísticos, observação participante, 

observação em sala de aula, métodos interrogativos, análise quantitativa de dados empíricos, 

análise qualitativa de estatísticas, o método de estudo de caso, experimentações sócio 

psicológics e pedagógicas, estudos longitudinais, o conceito de investigação-acção, e análise de 

documentos históricos e contemporâneos. Aprendem a tomar notas, comparar notas das suas 

observações e analisar dados. Eles consideram assuntos de preconceitos e como assegurar 

dados confiáveis, válidos e adequados, de verificação e falsificação de hipóteses, a conexão 

entre hipóteses e teorias gerais. 

Durante a viagem na África Austral e em várias partes de Moçambique eles realizam pesquisas 

de campo aplicando os métodos acima. 
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No ISET–ONE WORLD eles aprendem a produzir relatórios das suas pesquisas e análises. 

Através das disciplinas Metodologias de Investigação Científica I (MIC I), Metodologias de 

Investigação em Ciências Sociais (MIC II) e Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) aprendem a 

natureza da percepção científica, da indução e dedução, da diferença entre a abordagem 

reducionista e holística para a pesquisa científica, o que nós como seres humanos podemos 

saber sendo um facto e a natureza da verdade. 

Repetidamente, em particular no período "Os Pobres Locais" eles devem confrontar e tomar 

posição acerca dos seus próprios valores políticos e humanos e os dos outros pesquisadores, e 

sobre como esses valores influenciam o processo, resultados e uso de pesquisa científica. 

Eles aprendem a publicar novo conhecimento criado a partir das suas pesquisas na revista e no 

website do ISET–ONE WORLD, nas apresentações a instituições de ensino superior e de outras 

formas. 

Durante o quarto ano os estudantes devem levar as suas habilidades de pesquisa a um nível 

mais alto. Em três meses eles produzem uma monografia pessoal que trata um tópico ligado a 

educação para desenvolvimento comunitário, baseado em pesquisas e análises, entre outras de 

experiências próprias, para posterior defesa diante de um grupo de especialistas. 

 

8 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

8.1  Avaliação contínua 

A formação é baseada na Doutrina do Método Moderno de ensinar e aprender, que é a base e 

filosofia da Metodologia de ensino-aprendizagem do ISET-ONE WORLD. Isto significa que os 

estudantes vão realizar estudos individuais (organizados com uma série de tarefas de DMM), e 

vão desenvolver experiências e práticas como pesquisadores, activistas, professores ou 

educadores. Logo que o estudante completa uma tarefa de DMM, esta, junto com as horas 

atribuídas, é registada num balanço para cada estudante, e esta informação é acessível para o 

estudante como o professor. Desse modo a participação individual do estudante é passível de 
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medição (mensuração) e garante a transparência para os outros estudantes, professores e 

membros da direcção.  

8.2  Avaliação no fim de cada período 

O programa dessa licenciatura está estruturado em períodos, cuja duração varia entre 2 e 4 

meses. No fim de cada período o grupo de estudantes e o respectivo professor organizam uma 

sessão, onde analisam até onde cada estudante e o grupo chegaram. O grupo, inclusive o 

professor, produzem uma síntese que confirma, se o plano foi cumprido ou não e, se for 

necessário fazem um plano de como remediar os tópicos pendentes. A conclusão a que se 

chega é apresentada a liderança do ISET–ONE WORLD, para que ele possa fazer a devida 

apreciação.  

8.3  Exame no fim de cada Disciplina 

Na maioria das disciplinas há um exame no fim do respectivo período. Esse exame é a avaliação 

final do estudante nessa disciplina. Se uma disciplina não termina por um exame, é preciso para 

o estudante a aprovação pelo professor de pelo menos 85% das tarefas atribuídas àquela 

disciplina.  

O formato do exame será desenhado de modo a reflectir o desenrolar do processo de 

aprendizagem dos estudantes, assim tomando em conta pesquisa, acções, prática e debates 

que aconteceram durante a formação de um grupo específico de estudantes.  

O exame pode ter uma variedade de formatos (modalidades), nomeadamente exame oral, 

exame escrito, produção e apresentação de um relatório ou uma monografia, uma 

apresentação pública, uma sessão de ensino, um exame prático ou outro formato inovador. 

 

O exame pode, igualmente, observar formas de organização como um grupo de estudantes 

juntos participam num exame oral, numa apresentação ou acção em grupo, ou um relatório de 

grupo. 
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8.4  Informação sobre o Exame do fim de curso  

Há um exame final para quase todas as disciplinas. Estes exames finais ocorrem no fim dos 

períodos. Abaixo está mostrada uma visão geral de como as disciplinas são concluídas. Também 

está mostrado o peso que cada disciplina tem no cálculo da classificação final no certificado do 

estudante. 

8.4.1 Visão geral de como as Disciplinas são concluídas 

Código Nome da disciplina Ano Perío
do 

Exame ou 
aprovação 

Peso 
class. 
final 

C-1.1 Estudos de Desenvolvimento I 1 1 Exame 1 
C-1.2 Estudos de Desenvolvimento II 1 3 Exame 1 
C-2 Dinâmicas de Grupo e de Liderança 1 1 Exame 0.5 
C-3 Metodologias de Investigação Científica (MIC I) 1 1 Exame 0.5 
C-4.1 Inglês I 1 1 Exame 0.5 
C-4.2 Inglês II 1 2 Exame 0.5 
C-4.3 Inglês III 1 3 Exame 0.5 
C-5.1 Pesquisa e Acção Social I 1 1 Exame 0.5 
C-5.2 Pesquisa e Acção Social II 1 2 Aprovação 0 
C-5.3 Pesquisa e Acção Social III 1 3 Exame 2 
C-6.1 Saúde Comunitário I 1 1 Exame 0.5 
C-6.2 Saúde Comunitária II 3 9 Exame 1 
C-7.1 Estudos Africanos I 1 1 Exame 0.5 
C-7.2 Estudos Africanos II 1 2 Exame 2.5 
C-7.3 Estudos Africanos III 1 3 Aprovação 0 
C-8.1 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 1 1 Exame 0.5 
C-8.2 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 1 3 Exame 0.5 
C-9 Didáctica da Comunicação Pública 1 3 Exame 1 
C-10 Línguas Bantu 2 4 Exame 0.5 
C-11 Sociedade Moçambicana 2 4 Exame 1.5 
C-12 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas de 

Moçambique 
2 5 Exame 1.5 

C-13 Metodologias de Investigação em Ciências Sociais 
(MIC II) 

2 4 Exame 1.5 

C-14 Direito e Legislação Local 2 4 Exame 1 
C-15 Sociologia da Educação 2 4 Exame 0.5 
C-16 Economia Comunitária 2 5 Exame 1 
C-17 Psicopedagogia para Desenvolvimento 

Comunitário 
2 5 Exame 1.5 

C-18 Tecnologia e Produção 2 5 Exame 1 
C-19 Pedagogia da Comunicação 2 6 Exame 1.5 
C-20.1 Especialização I 2 6 Exame 2.5 
C-20.2 Especialização II 3 7-8 Exame 2.5 
C-21 Estudos de Globalização 3 7 Exame 1 
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C-22 Ambiente Global 3 7 Exame 1 
C-23 Sociologia da Pobreza na África 3 8 Exame 1 
C-24 Didáctica da Aprendizagem Comunitária 3 8 Exame 1 
C-25 Políticas e Práticas de Organizações de 

Desenvolvimento 
3 9 Exame 1 

C-26 Geografia da Pobreza em Moçambique 3 9 Exame 1 
C-27 Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 3 10 Exame 1.5 
C-28 Agricultura 3 10 Exame 1.5 
C-29 Pedagogia do Ensino de Adultos 3 10 Exame 1.5 
C-30.1 Parceria em Desenvolvimento I 3 11 Exame 1 
C-30.2 Parceria em Desenvolvimento II 4 12 Exame 1 
C-31 Comunicação Pública Avançada 3 11 Exame 2 
C-32.1 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 

Desenvolvimento I 
4 12 Aprovação 0 

C-32.2 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento II 

4 13 Exame 1.5 

C-33.1 Psicologia da Aprendizagem I 4 12 Aprovação 0 
C-33.2 Psicologia da Aprendizagem II 4 14 Exame 2 
C-34 Gestão de Projectos de Desenvolvimento 4 12 Exame 1.5 
C-35.1 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 

I 
4 12 Exame 1 

C-35.2 Prática com uma Organização de Desenvolvimento 
II 

4 13 Exame 4 

C-36.1 Monografia – fase 1 3 11 Aprovação 0 
C-36.2 Monografia – fase 2 4 13 Aprovação 0 
C-36.3 Monografia – fase 3 4 14 Aprovação 0 
C-36.4 Monografia – fase 4 4 15 Exame 16 
C-37 Futuro Aberto 4 15 Exame 1.5 
    TOTAL 72 

 

9 FORMA DE CULMINAÇÃO DO CURSO 

A forma de culminação de curso é uma Monografia Científica individual que aborda um tema 

ligado à Educação para Desenvolvimento Comunitário. O instituto ainda não tem recursos para 

oferecer mais formas de culminação do curso. Por outro lado, a monografia pode-se basear em 

várias formas de pesquisa, nomeadamente: 

1. Recolha e procedimento de dados empíricos numa investigação quantitativa; 

2. Recolha e procedimento de dados empíricos numa investigação qualitativa; 

3. Um projecto de pesquisa-acção educacional, social ou ambiental; 

4. Um estudo de caso ou um estudo de observação participante; 

5. Análise comparativa de conceitos e paradigmas pedagógicos ou sociológicos; 
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6. Estudo de campo interdisciplinar dentro da educação envolvendo temas como ambiente 

de trabalho, saúde e aprendizagem, questões legais e políticas, economia e alocação de 

recursos humanos. 

As monografias científicas deverão basear-se em estudos e/ou pesquisas e permitem aos 

estudantes demonstrarem a capacidade de análise e avaliação teórica e prática dos temas 

pesquisados de âmbito filosófico/político, também usando reflexão sobre as suas experiências 

próprias durante os 4 anos da formação.  

As Monografias serão defendidas diante de um júri num exame público com examinadores 

externos de acordo com o Regulamento de Avaliação do ISET–ONE WORLD.  

9.1  A Classificação final do curso 

A classificação final do curso é a média ponderada das disciplinas do curso, cada um 

contribuindo com o seu peso. Na tabela 8.4.1 vêm o peso das diferentes disciplinas para o 

cálculo da classificação final do curso, que consta no certificado do estudante. Esses são a base 

para o algoritmo para o cálculo da classificação final.   

 

 

 

10  INFORMAÇÃO SOBRE TRONCO COMUM 

Seguindo as recomendações do quadro curricular de graduação deste instituto, ISET–ONE 

WORLD aplica o conceito de tronco comum para os 3 cursos: Licenciatura em Pedagogia, 

Licenciatura em Educação para Desenvolvimento Comunitário e Licenciatura em Educação para 

o Ambiente. O último mencionado está em processo de elaboração neste momento. O tronco 

comum destes cursos funciona a partir de duas perspectivas: uma de formação geral, outra de 

formação específica. 
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Abaixo uma visão geral desse tronco comum: 

 Horas  
Disciplina  

Peda
gogia 

Educ. 
para 
DC 

Educ. 
para 
o 
Ambi
ente 

Tipo de formação 

Dinâmica de Grupo e de 
Liderança 

50 50 50 Geral 

Metodologias de Investigação 
Científica  

50 50 50 Geral 

Inglês 200 200 200 Geral 
Estudos Africanos 375 375 250 Geral 
Técnicas de Expressão em 
Língua Portuguesa 

100 100 100 Geral 

Didáctica da Comunicação 
Pública 

100 100 100 Específica 

Línguas Bantu 75 75 0 Específica 
Sociologia da Educação 50 50 50 Específica 
Especialização I e II 450 450 450 Específica 
Pedagogia do Ensino de Adultos 175 125 100 Específica 
Comunicação Pública Avançada 200 150 125 Específica 
Monografia 450 450 450 Específica 
Futuro Aberto 150 150 150 Geral 

TOTAL 2425 2325 2075  
NB: Os números de horas em vermelho indicam semelhança. 

 

11  CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

11.1 Infra-estruturas e espaços 

O ISET-ONE WORLD dispõe de uma área de 1.500 hectares onde funciona o seu Campus no 

Posto Administrativo de Changalane, distrito de Namaacha. No Campus foram construídos 

edifícios para vários serviços, nomeadamente, salas de aulas, administração, dormitórios 

masculinos e femininos, residências do Corpo Docente e dos Membros da Direcção do Instituto.  
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11.1.1  Salas, Espaços e Recursos para o Ensino-Aprendizagem 

(Apetrechamento) 

 Espaços para o Ensino-Aprendizagem  

Utilidade  Salas 

de aula 

Bibliotec

a física 

Centro 

de 

Recurso

s 

Sala de 

Ensino à 

Distância 

Sala de 

Conferênci

as 

(Anfiteatro

) 

Sala de 

Professor

es 

Sala de 

Registo 

Académic

o 

Quantidad

e  

7 1 1 1 1 1 1 

Nota: Os espaços estão equipados com mobiliário, material informático e recursos audiovisuais 

(computadores, projectores, equipamento de som, etc.) 

 

11.1.2  Espaços (Instalações) para serviços sociais e de Administração 

 Espaços (instalações) para serviços sociais e de Administração 

Utilidade  Gabinetes  Refeitório 

e sala de 

Eventos 

Cozinha  Dormitórios 

para 

Estudantes  

Apartamentos 

para 

Professores 

 

Quantidade  4 1 1 18 10  

Nota: Os dormitórios para estudantes têm a capacidade para albergar 195 pessoas. 

 

11.1.3  Equipamentos e meios circulantes 

 Meios circulantes - Quantidade 

Machimbombos  2 Para viagens de estudo dentro e fora do país 

Viaturas 3 Para apoio aos serviços de administração, 

transporte de pessoal e logística 
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11.1.4  Facilidades de educação física 

 Facilidades de educação física 

 

Tipo 

 

Campo 

para 

futebol  

 

Campo  

para 

basquet

ebol 

 

Campo 

para 

voleibol  

 

Corrida em 

volta da 

instituição  

(3.8 

quilómetros) 

 

 

Facilidades para 

aerobic 

(treinamento com 

acompanhamento 

de música e vídeo) 

 

 

Equipamento de 

ginásio: 

levantamento de 

pesos e  bicicleta 

fixa 

 

 

11.2 Recursos Humanos  

 11.2.1 Docentes 

Grau académico Regime efectivo  

(tempo inteiro) 

Regime parcial Total  

Licenciados  

(Mestrandos) 

22 

(22) 

0 22 

(22) 

Mestres  3 1 4 

Doutores  0 5 5 

TOTAL 25 6 31 

 

A tabela acima representa o corpo docente do ISET-ONE WORLD, o qual ocupa as cadeiras 

ligadas a este curso de Licenciatura em Pedagogia. Se uma cadeira estiver vazia por falta de 

capacidade ou disponibilidade, o ISET-ONE WORLD recorrerá a um docente externo para 

ocupar a cadeira vazia. 

A tabela acima mostra que ISET-ONE WORLD tem 22 licenciados, todos em regime efectivo e 

em processo de formação como mestrados. Em agosto de 2021 já haverá 15 mestres entre os 
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22 licenciados de agora. A tabela mostra também que ISET-ONE WORLD tem 4 mestres, dos 

quais 3 em regime efectivo, e 5 doutores, todos em regime parcial. 

Para mais detalhes veja-se a tabela abaixo. 
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11.2.2  Lista de docentes (actualizado Maio 2020) 
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11.2.3  Pessoal Técnico-administrativo e de Apoio  

TOTAL  Especialidades – funções 

 

 

32 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Funcionários 

da 

Administração 

e 

Contabilidade 

Guardas de 

segurança 

Motoristas  Cozinheiros  Trabalhadores 

de manutenção 

do Campus 

 

11.3 Outras condições 

A instituição oferece condições, para além das mencionadas anteriormente, tais como: 

 Energia eléctrica da Rede Nacional (EDM) e um Gerador de segurança; 

 Sistema de água canalizada (potável) a partir de um furo local; 

 Recursos financeiros que resultam de receitas próprias e dos parceiros da ADPP; 

 Campos de jogos; 

 Espaços de lazer. 

O ISET-ONE WORLD oferece um programa com sistema de internato a tempo inteiro, o que 

significa que os estudantes não despendem tempo em viagem (de casa para o Instituto), eles 

estão juntos com os seus professores toda semana, dispondo de muito tempo para discussões 

profundas entre pares e para programas no fim-de-semana. Eles terão ainda um programa 

variado que para além da turma e dos estudos individuais, há um tempo para a pesquisa e para 

o trabalho de campo. 
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11.4 Orientações gerais para o Desenvolvimento Curricular 

Os princípios gerais para o desenvolvimento curricular materializam e sintetizam todos os 

princípios referidos anteriormente. Primeiro, tem-se em consideração a formação dos 

graduados e as competências a desenvolver neles como futuros Agentes/Educadores de 

desenvolvimento comunitário. Em segundo lugar, toma-se em consideração a demanda das 

comunidades onde vão actuar e desenvolver as suas actividades: comunidades onde se espera 

grandes desafios com vista a promover o seu desenvolvimento nos domínios social, económico, 

cultural, científico e tecnológico. 

Por isso, a formação de Agentes/Educadores de desenvolvimento comunitário com elevada 

qualificação é uma meta que coloca desafios ao ISET-ONE WORLD, e neste sentido, propõe-se a 

observância das seguintes orientações: 

 A Integralidade na prática educativa e formativa tendo em atenção o carácter integrado 

das acções pedagógicas; 

 A aprendizagem significativa e contextualizada; 

 O emprego de métodos andragógicos e metodologias com enfoque funcional, activo, 

participativo e experiencial; 

 A transversalidade. 

No que concerne à integralidade na prática educativa e formativa, que é também um princípio 

pedagógico, significa em primeiro lugar o compromisso com a construção da identidade 

profissional dos futuros Agentes/Educadores de desenvolvimento comunitário. O que garante a 

construção da identidade é a formação assente no diálogo entre os sujeitos que aprendem e os 

que ensinam, e estes, por seu turno, envolvidos numa reflexão permanente com a realidade, ou 

seja, no contacto com as práticas de intervenção em diferentes contextos comunitários. Por 

outras palavras, a relação estreita entre a teoria e prática faz-se necessária e imprescindível 

para a observância da integridade. 

A aprendizagem significativa é uma das orientações. Tal como foi vincada a necessidade da 

relação estreita entre teoria e prática na questão sobre a integralidade, nesta orientação 

reitera-se a necessidade de promover uma formação em que os fenómenos, factos educativos 
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são objecto de análise e constituem a base para a análise das teorias estudadas. Portanto, a 

prática educativa/pedagógica é a fonte de problemas a serem analisados, discutidos e 

estudados. 

Quanto à orientação sobre o emprego de métodos andragógicos e metodologias com enfoque 

funcional, activo, participativo e experiencial, é significativo reconhecer que no Ensino Superior 

o professor lida com pessoas adultas, com uma larga experiência profissional, ou seja, pessoas 

detentoras de vários saberes; esses saberes têm de ser capitalizados de forma a enriquecer o 

conteúdo de formação. As metodologias propostas são aquelas centradas no estudante, o que 

permite que se faça o uso das técnicas de dinâmica de grupo. 

A transversalidade é o momento em que vários campos de conhecimentos são trazidos para 

análise e estudo dos fenómenos complexos da realidade das comunidades. Em programas 

curriculares têm sido sugeridos temas transversais, tais como: cidadania, meio ambiente, entre 

outros, cuja abordagem sugere um diálogo entre as disciplinas. A aplicação desta orientação 

sugere, igualmente, que se identifiquem temas de interesse dos estudantes, a partir dos quais 

se pode desenvolver a pedagogia do projecto. 
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13 PLANOS TEMÁTICOS / AS DISCIPLINAS 
 

Seguem os planos temáticos para as 56 disciplinas do curso. Em cada um deles os conteúdos, 

métodos e formas de avaliação foram escolhidas de melhor maneira para poder alcançar os 

objectivos da disciplina. Por exemplo, na determinação das formas de exame procurou-se uma 

diversidade para assegurar que o estudante seja desafiado em habilidades escritas, orais e 

práticas profissionais. 

Se um docente ou um grupo de docentes quiser desviar-se dos conteúdos, metodologias ou 

formas de exame para aumentar a qualidade desta formação numa certa disciplina, tal desvio 

deve ser concordado com o Conselho Académico – Científico. 

13.1  Estudos de Desenvolvimento I  

Código:  
C-1.1 

Créditos: 
5 

Título:  
Estudos de Desenvolvimento I 

Ano: 1o Horas: 125 Período Nº: 1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum  
Objectivos Obter uma compreensão real da vida e trabalho do Pobre. Obter uma visão 

pessoal sobre o termo “pobreza”. Reconhecer a necessidade de lutar ao 
lado do Pobre. Adquirir a capacidade de debater conceitos de 
desenvolvimento.  
 

Conteúdo Definições de pobreza; a polémica sobre quem é pobre; factos gerais sobre 
pobreza e riqueza no mundo; as razões da pobreza; as consequências da 
pobreza; modos e programas de combate à pobreza; porque lutar ao lado 
do Pobre. 
Definições e análise crítica de desenvolvimento, sub-desenvolvimento, 
países em desenvolvimento; a polémica sobre estas definições; países do 
primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo; desenvolvimento comunitário; 
desenvolvimento rural. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; dramatização e simulação; 
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apresentações por estudantes com críticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; escrever relatórios; 
escrever ensaios. 
 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: observação 
participante, imersão na vida do povo, conversas, entrevistas, estudos de 
caso. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 1º período. Será um exame oral, no qual se 
avalia em que grau o estudante alcançou os objectivos da disciplina. O 
exame pode ser feito em grupo. Neste caso, as notas serão individuais. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
JOHANSSON, Kajsa et al. (2015). O que são pobreza e pobres? Escolar 
Editora. 
NIEDERLE, Paulo André & RADOMSKY, Guilherme Francisco W.: organização 
(2016). Introdução às teorias do desenvolvimento. Porto Alegre: UFRGS. 
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad101.pdf, acesso em 
03-04-2020. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
ALMEIDA, Jalcione: organização (2009). Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Rural: percepções e perspectivas no Brasil e em 
Moçambique. Porto Alegre: UFRGS. 
http://www.ufrgs.br/temas/download/ebooks/01_ebook_PGDR.pdf, acesso 
em 03-04-2020. 
BALES, Kevin (2001). Gente Descartável: a nova escravatura na economia 
global. Lisboa: Caminho. 
FURTADO, Celso (2003). Raízes do subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
ISET-ONE WORLD (2008). Lutando ao lado dos Pobres. ISET-ONE WORLD, 
Changalane.  
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
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Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB.  
MELLO E SOUZA, André de: organização (2015). Repensando a Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento. Brasília: IPEA. 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/repensan
do_a_cooperacao_web.pdf, acesso em 03-04-2020. 
PIVEN, Francis Fox & CLOWARD, Richard (1993). Regulating the Poor: The 
Functions of Public Welfare. Updated edition. New York City: Vintage. 
SACHS, Wolfgang: organização (2000). Dicionário do Desenvolvimento: guia 
para o conhecimento como poder. Petrópolis: Vozes. 
SECRETO, Maria Verônica et al.: organização (2008). O Campo em Debate: 
terra, homens, lutas. Rio de Janeiro: Mauad. 
SEN, Amartya (2010). Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras. 
SMITH, Neil (1984). Desenvolvimento Desigual: Natureza, Capital e a 
Produção do Espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
UNITED NATIONS (2020). World Economic Situation and Prospects. New 
York: UN. 

13.2  Estudos de Desenvolvimento II  

Código:  
C-1.2 

Créditos: 
4 

Título:  
Estudos de desenvolvimento II 

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 3   /   Semestre 2 / Semanas: 13 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum 
Objectivos Obter entendimento de diferentes teorias de desenvolvimento, a sua 

fundação teórica e os seus efeitos práticos. Aprofundar-se nos debates 
contemporâneos sobre desenvolvimento. 
 

Conteúdo Teorias de desenvolvimento;  o conceito de ajuda de desenvolvimento;  
teorias de sub-desenvolvimento e imperialismo; desenvolvimento humano 
vs. desenvolvimento económico;  como medir desenvolvimento usando 
metodologias quantitativas e qualitativas; desenvolvimento sustentável e a 
sua polémica; agências de desenvolvimento internacionais; 
desenvolvimento como um processo multidimensional; os esforços do Papa 
Francisco para um desenvolvimento sinceramente sustentável; 
desenvolvimento e aquecimento global; desenvolvimento à escala humana 
(Max-Neef).  
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Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; dramatização e simulação; 
apresentações por estudantes com críticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; escrever relatórios; 
escrever ensaios; análise e reflexão sobre como combinar as experiências 
da viagem com o aprendido neste módulo, isto para usar em ensino e 
debate. 
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas; ensinar; debates em 
público.   
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 1º ano. Será um exame escrito em forma de 
um produto escrito pelo estudante para ser avaliado. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
IGREJA CATÓLICA (2015). Carta Encíclica Laudato Si: sobre o cuidado da casa 
comum. São Paulo: Paulinas. 
SEN, Amartya (2010). Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ALCANTARA, Liliane Cristina Schlemer & SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce 
(2017). Bem Viver como paradigma de desenvolvimento: utopia ou 
alternativa possível? Curitiba: Desenvolvimento e Meio Ambiente, UFPR, V. 
40, pp. 231-251. 
BOFF, Leonardo (2015). Sustentabilidade: o que é e o que não é. Petrópolis: 
Vozes. 
GOMES, José Maria: organização (2002). Desenvolvimento e Direitos 
Humanos: diálogos no Fórum Social Mundial. São Paulo: Peirópolis. 
JUNIOR, Manoel Rebêlo (2002). O Desenvolvimento Sustentável: A Crise do 
Capital e o Processo de Recolonização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB. 
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SANTOS, Boaventura de Sousa & CHAUÍ, Marilena (2013): Desenvolvimento, 
democracia e direitos humanos. São Paulo: Cortez. 
SILVA, Elsa & LEMOS, Jorge (2001). Introdução ao Desenvolvimento 
Económico e Social. Lisboa: Plátano. 

13.3  Dinâmicas de Grupo e de Liderança 

Código:  
C-2 

Créditos: 
2 

Título:  
Dinâmicas de Grupo e de Liderança 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº:  1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível: 
Básico 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
nenhum 

Objectivos 
 
 
 
 

Adquirir conhecimento das teorias sobre as dinâmicas do trabalho em 
grupo e em equipa. Treinar-se em trabalho em grupo e em equipa. 
Adquirir conhecimento das teorias para como liderar. O estudante 
desenvolve a sua opinião sobre como liderar, e treina-se conforme. 
 

Conteúdo O módulo trata das dinâmicas do trabalho em grupo e em equipa, e de 
como liderar, na teoria e na prática. 
Características do trabalho em grupo e em equipa; as dinâmicas do grupo e 
da equipa; o agir comunicativo; formas de liderança; carisma. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas, palestras de visitante, discussões em fóruns. 
 
Estudos individuais e trabalho em grupo: desenvolver tarefas de estudo; 
escrever relatórios. 
 
Trabalho de campo: prática em trabalho em grupo, prática em liderança.  
 

Avaliação Exame oral baseado no trabalho de campo. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
HOOVER, John & VALETI, Angelo (2006). Liderança compartilhada. São 
Paulo: Futura. 
PATO Maria Helena (2000). Trabalho de grupo no ensino básico. Alfragide – 
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Portugal: Texto. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADORNO, Theodor W. (2019). Estudos sobre a personalidade autoritária. 
São Paulo: UNESP. 
ARCANJO, Alex (2014). O Aprendiz Que Se Tornou Líder: 10 Lições 
Poderosas Para Explorar Todo o Seu Potencial de Liderança. Exito Editorial. 
CHOPRA, Deepak (2012).  A alma da liderança: desvendando seu potencial 
para grandeza. Rio de Janeiro: Rocco. 
GAYOTTO, Maria Leonor Cunha (2001). Trabalho em grupo – Ferramenta 
para mudança. Petrópolis: Vozes. 
ISET-ONE WORLD (2012). Licenciatura em Pedagogia – um programa de três 
anos. Zimbabwe: Humana People to People. 
MAMBUQUE, Alberto Jaime (2003). Ensino Centrado na Criança. Maputo: 
MINED. 
MARCHIORI, Marlene: organização (2014). Liderança e Comunicação 
Interna., São Caetano do Sul – SP: Difusão. 
MOSCOVICI, Fela (2018). Equipas dão certo – a multiplicação do talento 
humano. São Paulo: José Olympio. 
PINHEIRO, Ângela Fernanda Santiago (2014). Técnicas e dinâmicas de 
trabalho em grupo. Montes Claros – MG: Instituto Federal Norte de Minas 
Gerais. 

13.4  Metodologias de Investigação Científica I (MIC I) 

Código:  
C-3.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Metodologias de Investigação Científica I  (MIC I) 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº:  1    /   Semestre: 1  / Semanas: 16 
Nível: 
Básico 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
nenhum 

Objectivos 
 
 

Fornecer aos estudantes conhecimento, compreensão, habilidades, 
competências e geração de interesse, no uso apropriado das metodologias 
e tecnologias no decorrer de uma investigação qualificada como científica. 
 

Conteúdo O que é ciência?; ciência vs. crenças;  
A investigação como uma metodologia de geração de conhecimento; o 
diário de campo da investigação; estrutura e elementos essenciais de um 
relatório científico ou académico e a sua apresentação; elementos 
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estruturais, fases e o passo a passo de uma investigação a ser qualificada 
como científica e o porquê do científico. A investigação-acção participativa 
como uma metodologia de construção colectiva de conhecimento e da 
transformação da realidade, elementos estruturais, fases e o passo a passo. 
 

Métodos Uso de material escrito e audiovisual, discussões em fóruns, formulação de 
pesquisas concretas no campo. 

Avaliação O exame final é realizado no fim do 1º período. Será um exame oral em 
grupo no qual os discentes defendem os seus planos de investigação 
durante a viagem em frente de um júri que consiste em pelo menos 3 
professores do ISET. O público pode também fazer perguntas durante o 
exame. As notas serão individuais.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês 

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
GIL, António Carlos (2016): Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
ISET-ONE WORLD (2017). Pedalando pela África Austral: manual de viagem. 
Changalane, ISET – ONE WORLD. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
EINSTEIN, Albert (1981): Como vejo o mundo, 11.ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira.                                                                                                                                                                                               
FALS BORDA, Orlando (2016): Reflexões sobre a aplicação do método de 
Estudo-Ação na Colômbia. In Rio de Janeiro: Direito & Práxis, Vol. 07, N. 13, 
p. 771-788. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/21827/15938, 
acesso em 27-02-2020. 
ISET–ONE WORLD (2013): Aprender a viajar, viajar para aprender – O livro 
de viagens de autocarro. Zimbabwe: Humana People to People. 
MBARGA, Gervais & FLEURY, Jean-Marc (s.d.): O que é ciência?. 
http://www.wfsj.org/course/pt/pdf/mod_5.pdf, acesso em 25-02-2020. 
RICHARDSON, Robert Jarry (2015). Pesquisa Social. São Paulo: Atlas. 
SAGAN, Carl  (2006). O mundo assombrado pelos demônios.  São Paulo: 
Companhia de Bolso. 
SANTOS, Boaventura de Sousa & FILHO, Naomar de Almeida (2008). A 
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Universidade no Século XXI: Para uma Universidade Nova. Coimbra. 
SOUZA, João Francisco (1997). Pesquisa ação participante - realidades e 
desafios. In Recife: Tópicos Educacionais v.15, n.1-2, pp.65-104. 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/22
472/18654, acesso em 27-02-2020. 

13.5  Inglês I  

Código 
C-4.1 

Créditos: 
4 

Título:  
Inglês I 

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Seguir e participar numa conversa oral sobre qualquer assunto do dia-a-dia 
e dentro do mundo da escola com uma pronunciação correcta e clara, e 
também com a aplicação certa de certas regras da gramática básica. 
Entender os textos simples sobre assuntos do dia-a-dia e assuntos 
pedagógicos, sendo capaz de utilizar o dicionário inglês-português no 
aspecto de vocabulário e da pronunciação. 
Escrever textos muito simples sobre assuntos do dia-a-dia com poucos erros 
ortográficos e gramáticos. 
 

Conteúdo A importância do domínio da língua inglesa; noções básicas da língua 
inglesa; vocabulário dos aspectos pedagógicos e socioculturais da sala de 
aula. 
 
Gramática; oralidade centrada na vida pessoal e no dia a dia; oralidade 
centrada no mundo da escola; leitura de textos simples; escrita: ensaios 
simples. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; prova diagnóstica; assistir filmes em inglês; pequenos 
teatros. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo:  estudar a gramática inglesa e 
sintaxe; leitura de ficções inglesas simples; exercícios; treinar vocabulário e 
verbos irregulares; uso de programas interactivos. 
 
Investigações e trabalho de campo: conversas. 
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Avaliação Exame de múltipla escolha 

 
Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BENSABAT, Jacob (2004). O Inglês sem mestre em 50 lições. Porto: Lello. 
DAVIES, Ben Parry (2005). Como entender o inglês falado: técnicas e 
exercícios para melhorar sua compreensão. Rio de Janeiro: Elsevier.  
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BLANCHARD, Karen & ROOT, Christine (2002). Ready to write: a first 
composition text. 3.ed. White Plains, NY: Pearson Education. 
GOLDIE, Jane (2001). Manual de conjugação de verbos de Inglês – 
organização de Lexus. Lisboa: Presença.  
LePAN, Don (2003). The Broadview book of common errors in English – a 
guide to righting wrongs. 5.ed. Peterborough – Ontario: Broadview. 
MARTINEZ, Ron (2000). Como dizer tudo em inglês: fale a coisa certa em 
qualquer situação. 37.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 
MIKULECKY, Beatrice S. & JEFFRIES, Linda (2005). Basic reading power: 
pleasure reading, comprehension skills, vocabulary building, thinking skills. 
2.ed. White Plains, NY: Pearson Longman. 
PRESHER, Elisabeth (2011). Jogos e Atividades para o Ensino de Inglês - The 
Book of Activities and Games: 300 Maneiras de Estimular os Seus Alunos. 
São Paulo: Disal.  
WIGHTWICK, Jane (2010). 15 Minutos inglês: Aprenda com o idioma com 
apenas 15 minutos de prática diária. São Paulo – Publifolha. 
WOODS, Geraldine (2010): English Grammar for Dummies, 2.ed. Hoboken 
NJ: Wiley. 

13.6  Inglês II 

Código 
C-4.2 

Créditos: 
2 

Título:  
Inglês II 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 2   /   Semestre 1-2 / Semanas: 16 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Inglês I 
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Objectivos Seguir e participar numa conversa oral sobre qualquer assunto do dia-a-dia 
e sobre problemas práticos da escola e da comunidade com uma 
pronunciação correcta e clara, e também com a aplicação certa da 
gramática e sintaxe. 
 
Ler e entender  textos simples  em forma de notícias, textos de romances e 
textos sobre assuntos pedagógicos, sendo capaz de utilizar o dicionário 
inglês-português no aspecto de vocabulário e da pronunciação.  
 
Escrever contos e cartas simples,e também textos simples sobre educação e 
desenvolvimento com poucos erros ortográficos e gramáticos. 
 

Conteúdo Ficção inglesa; filmes e textos da internet em inglês; escutar e comunicar 
com falantes de inglês; escrever textos em inglês. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; assistir filmes em inglês; conversas e peças de teatro 
simples. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo:  leitura de ficções e notícias em 
inglês; exercícios; escrever cartas, contos e outros textos simples; 
 
Trabalho de campo: comunicar com muitos falantes da língua inglesa 
enquanto viaja pela África Austral; apresentar para audiências falantes de 
inglês durante a viagem; participar em debates em inglês;  
 

Avaliação Exame de povo em grupo com presença do professor durante uma 
apresentação a um público de falantes de inglês durante a viagem. As notas 
de exame serão individuais. 
 

Línguas de 
ensino 

Inglês 

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
LERNER, Stephanie (2013). ESL for Beginners: Lessons Guide with Activities 
– Volume II. Scotts Valley – California: CreateSpace Independent Publishing 
Platform. 
SCHULZ, Bernard & SITOE, Bento (2007). School dictionary for Mozambique. 
Maputo: Nacional de Moçambique. 
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LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
MARTINEZ, Ron (2000): Como dizer tudo em inglês: fale a coisa certa em 
qualquer situação, 47ª tiragem, Rio de Janeiro: Elsevier. 
MIKULECKY, Beatrice S. & JEFFRIES, Linda (2003): More reading power – 
reading for pleasure, comprehension skills, thinking skills, reading faster, 
2.ed. White Plains, NY: Pearson Longman. 
MURPHY, Raymond (2007): English Grammar in Use – A self-study reference 
and practice book for intermediate learners of English. 3. ed., Cambridge 
University Press. 
SEELY, John (2005): The Oxford Guide to effective writing and speaking, 
2.ed. Oxônia: Oxford University Press. 
SWAN, Michael (1996): Practical English Usage – international student’s 
edition. 2. ed. Oxônia: Oxford University Press. 

13.7  Inglês III 

Código 
C-4.3 

Créditos: 
2 

Título:  
Inglês III 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 3   /   Semestre 2 / Semanas: 13 
Nível:  
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Inglês I e Inglês II 

Objectivos Seguir e participar numa conversa oral sobre qualquer assunto do dia-a-dia 
e sobre problemas práticas da escola com uma pronunciação correcta e 
clara, e também com a aplicação certa da gramática e síntaxe. 
Ler e entender textos sobre assuntos educacionais e socioculturais, sendo 
capaz de utilizar o dicionário inglês-português no aspecto de vocabulário e 
da pronunciação. 
Escrever textos sobre educação e desenvolvimento com nenhum erro 
ortográfico ou gramático. 
 

Conteúdo Ficção inglesa; textos científicos em inglês; técnicas de leitura em inglês; 
redacção da língua inglesa;  inquéritos e entrevistas; pequenas pesquisas. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; assistir filmes em inglês; debates em inglês;  
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo:  leitura e interpretação de 
literatura, textos científicos e documentos oficiais em inglês; escrever 
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artigos, ensaios e outros textos. 
 
Trabalho de campo: fazer entrevistas e inquéritos com falantes de inglês. 
 

Avaliação Exame escrito no fim do 1º ano, com base num texto escolhido entre 3 
disponíveis. 
 

Línguas de 
ensino 

Inglês 

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA 
 
HASHEMI, Louise (2004). English grammar in use - supplementary exercises. 
New York: Cambridge University. 
STEINBECK, John (2015). The Pearl. New York: Brawtley Press. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
HEWINGS, Martin (2015): Advanced Grammar in Use – A self-study 
reference and practice book for advanced learners of English, 3.ed.  
Cambridge University Press. 
LOMB, Kató (2011): Polyglot - how I learn languages. Berkeley: TESL-EJ.  
SAWYER, Ruth (1977). The Way of the Storyteller: A Great Storyteller Shares 
Her Rich Experience and Joy in Her Art and Tells Eleven of Her Best-Loved 
Stories. ed. Reimpressão. New York: Penguin. 
SEELY, John (2005): The Oxford Guide to effective writing and speaking, 
2.ed. Oxônia: Oxford University Press. 
SWAN, Michael (1996). Practical English Usage: international student’s 
edition. 2. ed. Oxônia: Oxford University Press. 

13.8  Pesquisa e Acção Social I       

Código:  
C-5.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Pesquisa e Acção Social I 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum  
Objectivos Ficar claro sobre conceitos, objecto e métodos da disciplina. Dominar o 

termo “condição humana” em vários aspectos. Conhecer teorias sobre 
necessidades humanas, e tomar uma posição sobre essas. Treinar-se em 



97 

 

intervenção social a partir de uma análise de necessidades humanas 
satisfeitas e não-satisfeitas. 
 

Conteúdo Introdução às disciplinas Pesquisa e Acção Social I, II e III; condição humana 
a partir de Ahrendt, Fromm, Morin; diferença entre condição humana e 
condições de vida. 
Teorias sobre necessidades humanas; matriz de necessidades de Max-Neef; 
formulação de intervenções sociais através da matriz de Max-Neef. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; apresentações por estudantes com 
críticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; planificação e 
formulação de acções sociais, também para o período de viagem. 
 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: observação 
participante, imersão na vida do povo, conversas, entrevistas; encontros 
com comunidade para decidir sobre que acção fazer; exame do povo. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 1º período. Será um exame oral com base 
na documentação do exame do povo. O exame pode ser feito em grupo. 
Neste caso, as notas serão individuais. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ARENDT, Hannah (2001). A Condição Humana. Lisboa: Relógio D'Água. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de et al. (2012). Qualidade de vida: 
definição, conceitos e interfaces com outras áreas de pesquisa. São Paulo: A 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH. 
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http://each.uspnet.usp.br/edicoes-each/qualidade_vida.pdf, acesso em 03-
04-2020. 
ENRIQUEZ, Eugène (2014). O trabalho, essência do homem? O que é o 
trabalho? São Paulo: Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v17 
número especial, pp. 163-176. 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 34 edição, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 2011. 
FROMM, Erich (1986). Ter ou Ser? 4.ed. Rio de Janeiro: LTC. 
MORIN, Edgar (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: 
Instituto Piaget. 

13.9  Pesquisa e Acção Social II 

Código:  
C-5.2 

Créditos: 
10 

Título:  
Pesquisa e acção social II 

Ano: 1o Horas: 250 Período Nº: 2   /   Semestre: 1-2 / Semanas: 16 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Pesquisa e acção social I 
Objectivos Conhecer as políticas de acção social nos países de viagem, incluíndo das 

organizações não-governamentais. Investigar as condições de vida para 
diferentes camadas da população nos países de viagem. Conhecer, em 
termos políticos e práticos, os projectos com lema “Lutando ao lado do 
Pobre” de Humana People to People nos países de viagem. Implementar 
pesquisas e acções sociais. 
 

Conteúdo Políticas de acção social; condições de vida; desigualdade e as suas razões; 
tratamento de pessoas com deficiência; projectos de Humana People to 
People; a Carta de Humana People to People; como pesquisar e agir junto 
com a comunidade. 
Teorias de mudança social; mudança adaptativa vs. mudança 
revolucionária; acção de baixo para cima vs. de cima para baixo; fatalismo 
vs. voluntarismo como base para vida social, expectativas e interacção. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão. 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na internet; formulação de pesquisas e acções 
comunitárias. 
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Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo: observação 
participante, imersão na vida do povo, conversas, entrevistas; encontros 
com comunidade para decidir sobre que pesquisas e acções fazer;  
planificação, implementação e avaliação de pesquisas e acções 
comunitárias, exame do povo.  

Avaliação Participação e controlo do diário do campo. Exame no fim do primeiro ano. 
Será em forma da elaboração de um produto escrito com base nas 
experiências da viagem. O produto escrito será avaliado. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
STIGLITZ, Joseph E. (2016). O Grande Abismo: Sociedades desiguais e o que 
podemos fazer sobre isso. Rio de Janeiro: Alta Books. 
SZTOMPKA, Piotr (2005). A sociologia da mudança social. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CIVICUS, IAVE & UNV (2008). O Voluntariado e o Ativismo Social: Caminhos 
para a participação no desenvolvimento humano.  CIVICUS, IAVE & UNV. 
https://www.animar-
dl.pt/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&
catid=64&id=377&Itemid=1000000000000, acesso em 02-04-2020. 
FALS BORDA, Orlando (2016): Reflexões sobre a aplicação do método de 
Estudo-Ação na Colômbia. In Rio de Janeiro: Direito & Práxis, Vol. 07, N. 13, 
p. 771-788. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/21827/15938, 
acesso em 27-02-2020. 
GUEVARA, Ernesto Che (2009). Textos revolucionários. São Paulo: Global. 
HILLS, John et al. (2002). Understanding social exclusion. Nova York: Oxford 
University Press. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (1996). A Carta de Humana People to People.  
Zimbabwe: Humana People to People. 
LIMA, Telma Cristiane Sasso de et al. (2007). A documentação no cotidiano 
da intervenção dos assistentes sociais: algumas considerações acerca do 
diário de campo. In Porto Alegre: Textos & Contextos v. 6 n. 1. pp. 93-104. 
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/DI%C3%81RIO%20DE%20CA
MPO%20(1).pdf, acesso em 04-04-2020. 
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MACHEL, Samora Moisés (1975). A Nossa Luta. Maputo: Imprensa Nacional 
de Moçambique.   
NISBET, Robert A. (2007). A Mudança Social.  Londrina: UEL. 
OLIVEIRA, Thaislayne Nunes de: organização (2019). Política Social e Gestão 
de Serviços Sociais. Ponta Grossa – PR: Atena. 
SILVA, Luis António da (2012). Pessoas com Deficiência: Trajetórias Sociais e 
Políticas. Publicado pelo autor. 
SOUZA, João Francisco (1997). Pesquisa ação participante - realidades e 
desafios. In Recife: Tópicos Educacionais v.15, n.1-2, pp.65-104. 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/22
472/18654, acesso em 27-02-2020. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: 
Cortez. 
TSETUNG, Mao (1930). Oposição ao culto de livros. 
https://www.marxists.org/portugues/mao/1930/mes/livros.htm, acesso em 
02-03-2020. 
UNICEF MOZAMBIQUE (2019). Guião para Activistas: Comunicação para 
mudança de comportamento. Maputo: UNICEF Mozambique. 

13.10 Pesquisa e Acção Social III  

Código:  
C-5.3 

Créditos: 
2 

Título:  
Pesquisa e acção social III 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 3   /   Semestre: 2 / Semanas: 13 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Pesquisa e acção social I e II 
Objectivos Tornar-se bem orientado sobre políticas e resultados de inclusão. Aprender 

a trabalhar em equipa em fazer os preparativos para um ou mais produtos 
para divulgação. Tornar-se consciente sobre o papel do cientista e do 
activista social.  
 

Conteúdo Definição de inclusão; documentos oficiais sobre inclusão: nacionais e 
internacionais; os projectos de inclusão da ADPP Moçambique; políticas de 
inclusão em vários países e os seus resultados. 
Os resultados-chave das pesquisas e acções da viagem: como e a quem 
divulgá-los;  a necessidade de divulgar esses resultados. 
O conceito da ciência objectiva e as obrigações do cientista-activista social. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; debates em grupo; planificação, avaliação, conclusão; 
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apresentações pelo estudante seguidas por críticas construtivas; 
dramatização e simulação. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; escrever ensaios e 
relatórios; escrever poesia, drama. 
 

Avaliação Exame no fim do primeiro ano. É exame de Pesquisa e Acção Social II e III. 
Consiste numa parte escrita e numa parte oral. A parte escrita é elaboração 
de um produto feito para divulgação. A parte oral é defesa deste produto. A 
nota final é a média da nota da parte escrita e da nota da parte oral. O 
exame pode ser um exame de grupo. Porém, as notas serão feitas 
individualmente. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CAMPBELL, Selma Inês (2009). Múltiplas Faces da Inclusão. Rio de Janeiro: 
Wak.  
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1996. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CHOMSKY, Noam (1968). A Responsabilidade dos Intelectuais. Lisboa: 
Publicac. 
LATOUR, Bruno (2000). Ciências em ação: como seguir cientistas e 
engenheiros sociedade afora. São Paulo: Unesp. 
LATOUR, Bruno (2012). Reagregando o social: uma introdução à teoria do 
ator-rede. Salvador/Bauru: EDUFBA/EDUSC. 
MARX, Karl Heinrich (1845). Teses sobre Feuerbach. Edição: Ridendo 
Castigat Mores. http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/feuerbach.pdf, 
acesso em 01-04-2020. 
MASSORONGO-JONA, Orquídea & LOPES, Carlos de Sousa: organização 
(2013). Colectânea da legislação sobre direitos da pessoa com deficiência. 
Maputo: Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito – UEM. 
http://www.mgcas.gov.mz/st/FileControl/Site/Doc/8990colectanea_de_legi
slacao_sobre_direitos_da_pessoa_com_deficiencia.pdf, acesso em 02-04-
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2020. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2016). Estratégia Nacional de Segurança 
Social Básica 2016-2024. 
https://www.unicef.org/mozambique/media/1281/file/Estrat%C3%A9gia%
20Nacional%20de%20Seguran%C3%A7a%20Social%20B%C3%A1sica%2020
16-2024.pdf, acesso em 02-04-2020. 
SAGAN, Carl  (2006). O mundo assombrado pelos demônios.  São Paulo: 
Companhia de Bolso. 
SANTOS, Boaventura de Sousa et al. (2004). Introdução: Para ampliar a 
canône da ciência: a diversidade epistemológica do mundo. 
https://www.ces.uc.pt/publicacoes/res/pdfs/IntrodBioPort.pdf, acesso em 
02-04-2020. 

13.11 Saúde Comunitária I 

Código:  
C-6.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Saúde Comunitária I 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível: Básico Tipo: 

Complementar 
Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Capacitar-se na teoria e prática dos primeiros socorros. Compreender as 
questões básicas de saúde e segurança relacionadas com a vida nas zonas 
rurais e com viajar através da África Austral.  
 

Conteúdo Primeiros socorros: o que são, porque é importante a aprender, como 
reagir em situações de emergência, antibióticos, queimaduras, feridas, 
mordeduras, picadas, agir contra fogo. 
Desenvolver e tomar uma posição acerca do protocolo de saúde e 
segurança para o período de viagem, e fazer os preparativos práticos para 
assegurar saúde e segurança durante a viagem.  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; demonstrações; debates em 
grupo; aulas práticas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; exercícios. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 1º período. Será um exame oral e prático 
que avalia se o estudante alcançou os objectivos da disciplina. 



103 

 

 
Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ISET-ONE WORLD (2017). Pedalando pela África Austral: manual de viagem. 
Changalane, ISET – ONE WORLD. 
WERNER, David (2002). Onde não há médico – edição ampliada. Apelação – 
Portugal: Paulus. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CONANT, Jeff & FADEM, Pam (2013). Guia comunitário de saúde ambiental. 
África do Sul: TALC. 
LAVILLA ROYO, Francisco J. (2003). Primeiros Socorros: O médico em casa. 
Rio de Mouro – Portugal: Everest. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE BRASIL (2013). Manual de Primeiros Socorros. 
Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. 
SOUSA, Selma Costa de et al.: organização (2018). Noções de primeiros 
socorros em ambientes de saúde. Belo Horizonte: UFMG. 

13.12 Estudos Africanos I 

Código:  
C-7.1 

Créditos: 
3 

Título:  
Estudos Africanos I 

Ano: 1o Horas: 75 Período Nº: 1  / Semestres 1 / Semanas: 16 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Construir uma base de conhecimentos sobre a geografia e história de África 
e eventos políticos como um plataforme para as pesquisas e acções a 
implementar no próximo período. Criar interesse para as condições de vida 
e costumes dos povos nos países a viajar.   
 

Conteúdo Geografia de África (população, cidades, recursos e riscos ambientais); 
história de África (história dos impérios marítimos e coloniais, migrações 
africanas, exemplos de políticas anti-imperialistas); planificação da viagem 
incluindo pesquisas e acções; factos básicos dos países a visitar na viagem. 
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MÉTODOS Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; seminários; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; dramatização de eventos e pessoas; 
apresentação de estudantes com criticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: leitura de livros e outros 
documentos; reflexão e análise; escrever relatórios; escrever artigos; 
escrever poesia. 
 

Avaliação O exame final é realizado no fim do 1º período na forma escrita. Avalia o 
conhecimento dos conteúdos leccionados e estudados.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BASSEY, Nnimmo (2014).  Cozinhar um continente: A extração destrutiva e a 
crise climática na África.  CreateSpace Independent Publishing Platform. 
ISET–ONE WORLD (2012). Machimbombando o nosso continente de A a Z. 
Changalane: ISET–ONE WORLD. 
THORNTON, John (2004). A África e os africanos na formação do mundo 
atlântico. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
BOAHEN, Albert Adu: organização (2011). Historia Geral da África - Volume 
VII. África sob Dominação Colonial. 1880-1935. São Paulo: Cortez. 
MAZRUI, Ali A.: organização (2011). História geral da África - Volume 8: 
África desde 1935. São Paulo: Cortez. 
NORLING, Mikael et al. (2009). Frente de História. Primeira edição privada. 
RODNEY, Walter (1982). De Como a Europa Subdesenvolveu a África.  
Cidade de México: Siglo XXI. 
VISENTINI, Paulo Fagundes et al. (2013). História da África e  dos Africanos. 
3.ed. Petrópolis: Vozes. 
WALLERSTEIN, Manuel (1974). A Politica dos Estados Unidos em relação a 
África. Lisboa: Iniciativas Editoriais. 
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13.13 Estudos Africanos II  

Código:  
C-7.2 

Créditos: 
10 

Título:  
Estudos Africanos II 

Ano: 1o Horas: 250 Período Nº: 2   / Semestres 1-2 / Semanas: 16 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Estudos Africanos I 

Objectivos Adquirir conhecimento do estado do continente africano, das condições da 
sua população e dos desafios económicos, políticos, sociais, culturais e 
ecológicos que a África enfrenta. Saber comunicar e interagir com uma 
grande variedade de pessoas. Cativar e compreender os sentimentos e 
atitudes das populações em África Austral. Criar uma base para tomar 
posição sobre o futuro da África e o papel do futuro educador nisso.  
 

Conteúdo A história política de países de África Austral; antropologia (introdução às 
artes africanas, cultura material, identidade e etnicidade); as políticas de 
segurança e soberania alimentar em África; mudanças climáticas em África; 
comunidades vulneráveis em África Austral. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; seminários; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; dramatização de eventos e pessoas; 
apresentação de estudantes com criticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; reflexão e análise; escrever relatórios; escrever artigos; 
escrever poesia. 
 
Investigações e trabalho de campo: Pesquisa de campo em países de África 
Austral: estudos heurísticas; imersão na vida do povo; observação 
participante; entrevistas estruturadas ou não-estruturadas; estudos de 
caso; pesquisa-acção participativa; oratória públicos ensinando sobre 
África. 
   

Avaliação O exame final é realizado no início do 3º período. O exame consiste numa 
parte escrita e numa parte oral. 
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A parte escrita consiste na elaboração de um relatório sobre um tema 
investigado durante a viagem.  
A parte oral tem a apresentação e defesa do relatório como ponto de 
partida, mas avalia também a posse de conhecimentos gerais sobre África. 
Ambas partes podem ser feitas em grupo. As notas são individuais, e são a 
média da parte escrita e oral.  
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
HERNÁNDEZ, Leila Leite (2005). A África na sala de aula. São Paulo: Selo 
Negro.  
ILIFFE, John (1987). The African Poor: A History. Cambridge University Press.  
ISET–ONE WORLD (2012). Machimbombando o nosso continente de A a Z. 
Changalane: ISET–ONE WORLD. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:   
 
DEVÉS-VALDÉS, Eduardo (2000). O pensamento africano sul-saariano. 
Editora CLACSO. 
FANON, Frantz (2015). Os Condenados da Terra. Lisboa: Letra Livre. 
FERNANDES, Lito Nunes (2010). A pobreza na África subsaariana e suas 
consequências no mundo globalizado. In RDE Revista de Desenvolvimento 
Económico Ano XIII Nº 22. Salvador - BA. 
KAJIBANGA, Victor et al. (2015). O que é filosofia africana? Escolar Editora. 
MANOEL, Jonese Fazzio & LANDI Gabriel: organização (2019). Revolução 
africana - Uma antologia do pensamento marxista. Editora Autonomia 
literária. 
MAZRUI, Ali A.: organização (2011). História Geral da África - Volume VIII: 
África desde 1935. São Paulo: Cortez. 
NORLING, Mikael et al. (2009). Frente de História. Primeira edição privada. 
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13.14 Estudos Africanos III 

Código:  
C-7.3 

Créditos: 
2 

Título:  
Estudos Africanos III 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 3   / Semestre 2 / Semanas: 13 
Nível:  
Básico 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Estudos Africanos I e II 

Objectivos Conhecer e compreender as influências exteriores no desenvolvimento da 
África. Tomar posição sobre o futuro de África, especialmente das 
comunidades vulneráveis. Ganhar proficiência em argumentar para essa 
posição e em divulgá-la a várias audiências.  
 

Conteúdo Globalização e neoliberalismo em África; economia e poder em África; 
panafricanismo; cooperação e desenvolvimento em África.  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; seminários; debates em grupo; 
planificação, avaliação, conclusão; dramatização de eventos e pessoas; 
apresentação de estudantes com críticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; reflexão e análise; escrever relatórios; escrever artigos; 
escrever poesia. 
 
Trabalho de campo: oratória públicos e ensinando sobre África.  
  

Avaliação Estudos Africanos II: No início do período 3 (veja plano temático de Estudos 
Africanos II). 
 
Estudos Africanos III: Participação e aprovação de 85% das tarefas 
atribuídas. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  
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Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BURGIS, Tom (2015). A Pilhagem de África. Lisboa: Vogais. 
HUGON, Philippe (2015). Geopolítica de África. Maputo: Escolar. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
BOAHEN, Albert Adu: organização (2011). Historia Geral da África - Volume 
VII. África sob Dominação Colonial. 1880-1935. São Paulo: Cortez. 
COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA (2014). Agenda 2063: A África Que 
Queremos – Plano de implementação para a primeira década 2014-2023. 
Addis Abeba: Comissão da União Africana. 
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/CoM/com2016/agenda_2063_final_revised_first_ten_year_imp
lementation_plan_12_10_15_portuguese.pdf, acesso em 09-03-2020. 
INSTITUTO TRICONTINENTAL DE PESQUISA SOCIAL (2019). Soberania de 
Recursos: Agenda para que a África saia do Estado de Saque. Tricontinental 
Dossiê no. 16. 
LOPES, Carlos (2012). Desafios contemporâneos da África: o legado de 
Amilcar Cabral. São Paulo: UNESP. 
MAZRUI, Ali A.: organização (2011). História geral da África - Volume 8: 
África desde 1935. São Paulo: Cortez. 

NORLING, Mikael et al (2009): Frente de História. Primeira Edição Privada. 
VISENTINI, Paulo G. Fagundes (2010). A África moderna: um continente em 
mudança (1960-2010). Porto Alegre: Leitura XXI. 

13.15 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 

Código:  
C-8.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa I 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 1   /   Semestre 1 / Semanas: 16 
Nível:  
Básico 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Reconhecer a importância do domínio da língua portuguesa. Tornar-se 
capaz de escrever português com clareza e precisão.  
 

Conteúdo Importância do domínio da língua portuguesa; estrutura da língua 
portuguesa; princípios constitutivos de um texto: coerência, coesão, 
conexão; redacção de diferentes tipos de textos; gramática de frase; 
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ortografia, acentuação, pontuação; lexicografia; 
 

Métodos Aulas teóricas; leitura de textos de todas as disciplinas de ensino em língua 
portuguesa; escrever relatórios, ensaios e outros textos de forma correcta 
em português; escrever poemas em português. 
 

Avaliação Exame escrito demonstrando habilidade em escrever português com 
clareza e precisão. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley (2016). Nova Gramática do Português 
Contemporâneo. 7.ed. Rio de Janeiro: Lexikon. 
ESTRELA, Edite et al. (2013). Saber escrever uma tese e outros textos. Nova 
edição. Lisboa: Dom Quixote. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
BECHARA, Evanildo (2009). Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista, 
ampliada e atual. conforme o novo Acordo Ortográfico, Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira. 
ESTRELA, Edite et al. (2006). Saber Escrever, Saber Falar - Um guia completo 
para usar correctamente a língua portuguesa. Lisboa: Dom Quixote. 
NEVES, Marco (2019). Gramática para todos – O português na ponta da 
língua. Lisboa: Guerra e Paz, 2019. 
SOBRAL, João Jonas Veiga (1998). Nossa língua – Falando e escrevendo 
corretamente para todos. São Paulo: Julio Igliori. 
TERRA, Ernani (2007). Minigramática. São Paulo: Scipione. 

13.16 Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 

Código:  
C-8.2 

Créditos: 
2 

Título:  
Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa II 

Ano: 1o Horas: 50 Período Nº: 3   /   Semestre 2 / Semanas: 13 
Nível:  
Básico 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
nenhum 
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Objectivos Desenvolver a competência comunicativa em Língua Portuguesa, na 
oralidade, de forma apropriada a diferentes situações de comunicação. 
Tornar-se capaz de falar em português com clareza e precisão. Obter 
domínio de métodos e técnicas de leitura e compreensão. Adquirir 
conhecimentos de como ensinar a ler e escrever as crianças da escola 
primária bem como adultos.  
 

Conteúdo Pronunciação; expressões retóricas; como usar português enquanto falando 
para uma audiência; como ensinar português na escola primária; os maiores 
erros comuns da língua portuguesa encontrados em Moçambique; métodos 
e técnicas de leitura; ficção em português de Moçambique, outros países 
falantes de língua portuguesa bem como trabalhos traduzidos em volta do 
mundo. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; apresentações por estudantes com críticas 
construtivas; debates. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: leitura de textos de disciplinas de 
ensino em língua portuguesa; leitura de ficção; leitura de textos complexos; 
responder por escrito a perguntas relacionadas com os conteúdos desta 
disciplina; escrever poemas em português. 
 
Trabalho de campo: fazer discursos para uma audiência; apresentar dramas 
em português; recitar poemas; ensinar. 
 

Avaliação Exame oral demonstrado competência no uso comunicativo da língua 
portuguesa. 

Línguas de 
ensino 

Português 

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
DOUGLAS, William & SOARES, Ricardo (2007). Leitura dinâmica e 
memorização: como multiplicar a velocidade, a compreensão e a 
memorização de informações. Rio de Janeiro: Campus.  
ESTRELA, Edite et al. (2006). Saber Escrever, Saber Falar - Um guia completo 
para usar correctamente a língua portuguesa. Lisboa: Dom Quixote. 
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LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
NEVES, Manuela Castro & MARTINS, Margarida Alves (2000). Descobrindo a 
linguagem escrita: uma experiência de aprendizagem da leitura e da escrita 
numa escola de intervenção prioritária. 2.ed. Escolar Editora. 
PLURAL EDITORES (2015). Fala sério! – Guia prático da língua portuguesa. 
Maputo: Plural. 
PLURAL EDITORES (2015). Metodologia da Língua Portuguesa. Plural 
Editores África. 
SOBRAL, João Jonas Veiga (1998). Nossa língua – Falando e escrevendo 
corretamente para todos. São Paulo: Julio Igliori. 

13.17 Didáctica da Comunicação Pública 

Código:  
C-9 

Créditos: 
4 

Título:  
Didáctica da Comunicação Pública 

Ano: 1o Horas: 100 Período Nº: 3   /   Semestre: 2 / Semanas: 13 
Nível: Básico Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

nenhum 
Objectivos Adquirir conhecimento básico da teoria de comunicação; reflectir sobre o 

professor como intelectual transformador e comunicativo; perceber as 
artes como uma ferramenta didáctica. 
Comunicar com um público amplo sobre assuntos de grande importância 
que não são atribuídos muito peso nos media internacionais; desenvolver 
habilidades de comunicação em oratória, dramatização, declamação de 
poemas, e em produção de programas de rádio, filme, artigos na internet e 
outros formatos escritos. 
 

Conteúdo Noções básicas da teoria de comunicação; o professor como transformador 
e comunicador; as artes como uma ferramenta didáctica. 
 
Definir e anotar assuntos cruciais encontrados que raramente são 
mencionadas nos media internacionais, tais como a situação dos 
marginalizados, a destruição ambiental causada pela mineração, os efeitos 
perigosos do aquecimento global e mudanças climáticas, violência contra as 
mulheres, as aspirações dos jovens da África Austral, ou o que foi aprendido 
através de “machimbombando” na África Austral; apresentação dessas 
questões a públicos diferentes em várias maneiras. 
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As técnicas de comunicação pública incluindo o método socrático de 
perguntas e respostas; a arte de falar em público; estilos e técnicas de 
escrita para uma variedade de media, tais como jornais, internet, boletins 
informativos e cartazes; como escrever e interpretar um drama ao vivo e na 
rádio; a entrevista como ferramenta jornalística; como escrever e declamar 
poemas.  
 
Como compor uma conta para o público ao se comunicar com as crianças, 
os velhos, os jovens, os grupos de mulheres, agricultores, trabalhadores, 
empresários ou funcionários do governo; a linguagem corporal e a 
importância da comunicação não-verbal; como ensinar nas escolas usando 
experiências vividas. 
 

Métodos Aulas:  Aulas teóricas; aulas práticas; debates em grupo; planificação, 
avaliação, conclusão; dramatização; apresentação de estudantes com 
criticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; escrever relatórios; escrever ensaios; escrever artigos para 
jornais e o website do ISET–ONE WORLD; escrever cartazes, panfletos, 
brochuras; escrever poesia, drama ou ficção; produção de artes visuais 
didácticas. 
 
Investigações e trabalho de campo: Oratória públicos; debates públicos; 
eventos; ensinar.   
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 1º ano. O exame é oral e baseia-se em 
produtos feitos para públicos diferentes. O exame pode ser um exame de 
grupo, mas resultando em notas individuais. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CORTEZ, Ferran Ramon (2007). A Ilha dos 5 farois: um percurso pelas chaves 
da comunicação. Barcelona: MHIJ.  
PRIETO, Guillerme Balleanato (2014). Falar em público: arte e técnica de 
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oratória. Maputo: Escolar. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ALVES, Clair (2014). A arte de escrever bem. 7.ed. Petrópolis: Vozes. 
AYALA, Rita Marcia (2012). Teatro na Escola: contribuições da Educação 
Popular e da Pesquisa-Ação (dissertação de mestrado). Uberaba: 
Universidade de Uberaba. 
BOAL, Augusto (1998). Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
CHALHUB, Samira (2006). Funções da linguagem, 12.ed. São Paulo: Ática.  
GOVO, Orlando Alberto (s.d.). Estratégia de Comunicação para o 
Desenvolvimento Humano e sua Contextualização nas Dinâmicas Sociais 
Locais. Maputo: PubliFix. 
MCLUHAN, Marshall (1969). Os Meios de Comunicação como extensões do 
homem: Understanding Media. São Paulo: Cultrix. 
NEGRI, Paulo Sérgio (2008). Comunicação Didática: A Intencionalidade 
Pedagógica como Estratégia de Ensino. Londrina: Labted. 
https://www.labted.net/single-post/2016/05/30/ARTIGO-A-
INTENCIONALIDADE-PEDAG%C3%93GICA-COMO-ESTRAT%C3%89GIA-DE-
ENSINO-MEDIADA-PELO-USO-DAS-TECNOLOGIAS-EM-SALA-DE-AULA-1, 
acesso em 27-02-2020. 
ORWELL, George (2009). All Art Is Propaganda: Critical Essays. Boston: 
Mariner Books. 
VIANA, Nildo (2009). Linguagem, discurso e poder – Ensaios sobre 
Linguagem e Sociedade. Pará de Minas: Virtualbooks. 

13.18 Línguas Bantu 

Código:  
C-10 

Créditos: 
3 

Título:  
Línguas Bantu 

Ano: 2o Horas: 75 Período Nº: 4   /   Semestre 4 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Obter uma visão geral das línguas Bantu de África e de Moçambique, a sua 
origem e sua prevalência; conhecer as estruturas das principais línguas 
Bantu em Moçambique; ser capaz de comunicar em pelo menos duas 
línguas Bantu. Adquirir conhecimento das regras para soletração, gramática 
e ortografia da língua escrita conforme simpósios linguísticos nacionais.  
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Conteúdo O Bantu e outras línguas Níger-Congo em África; as migrações dos povos 

Bantu; a influência da colonização e da formação dos Estados nacionais pós-
coloniais nas políticas linguísticas; línguas oficiais e línguas maternas.  
 
Estudos comparativos entre os principais grupos de línguas Bantu em 
Moçambique, incluindo as semelhanças e diferenças na fonologia, 
morfologia, sintaxe e semântica; a língua e a identidade; as línguas Bantu 
como expressão de culturas; a tradição oral nas línguas Bantu, a sua origem, 
a sua prática e a sua preservação; poesia escrita, mitos e contos nas línguas 
Bantu; treino em duas línguas Bantu à escolha. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo com 
debates, leitura de textos em comum; avaliação em comum de exercícios 
orais e escritos.  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; exercícios orais e escritos.  
 
Trabalho de campo: Entrevistas e conversas com falantes de línguas Bantu; 
recolha de contos e de outras expressões da tradição oral. 
 

Avaliação Exame escrito no fim do 4º período, com base num texto escolhido entre 3 
disponíveis. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA:  
 
NGUNGA, Armindo (2009). Lexicografia e descrição de línguas Bantu. 
Maputo: Centro de Estudos Africanos. 
VALOSO, Maria Teresa (1994).  Algumas experiências de desenvolvimento 
de ortografia de línguas moçambicanas. Maputo: INDE.   
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:   
 
CHILDS, George Tucker (2003).  An Introduction to African Languages. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
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NGUNGA, Armindo (2004). Introdução à linguística Bantu. Maputo: 
Universidade Eduardo Mondlane. 
NGUNGA, Armindo & SIMBINE, Madalena Cítia (2012). Gramática Descritiva 
da Língua Changana. Edição pelos autores.  
SAIDI, Christine et al. (2019). África bantu. Petrópolis: Vozes. 
SEVERO, Cristine et al. (2014). Estão as línguas nacionais em perigo? Escolar 
Editora. 
VELDE, Mark van de et al.: organização (2019). The Bantu Languages. 2.ed. 
Routledge. 

13.19 Sociedade Moçambicana 

Código:  
C-11 

Créditos: 
7 

Título:  
Sociedade Moçambicana 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 4   /   Semestre 4 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Obter uma visão geral da sociedade moçambicana em todos os aspectos de 
importância para um educador profissional. Tornar-se capaz de extrair 
conclusões de uma vasta quantidade de dados quantitavas e qualitativas. 
Conhecer as principais tendências e mudanças na sociedade moçambicana. 
Usar a história de Moçambique como recurso para compreender o 
presente.  
 

Conteúdo Antropologia: conceitos, objecto e métodos, a sua importância; 
antropologia cultural e social de Moçambique; tradição vs. modernidade; 
relações de género; classes sociais; proporções urbanas e rurais da 
população moçambicana; desemprego e subemprego;  esperança e sonhos 
da juventude; crimes e punição; coesão social vs. anomia.  
 
Políticas de combate à pobreza: estratégias, tendências e resultados. 
Problemas ambientais: erosão, empobrecimento do solo, desflorestamento, 
mudanças climáticas, lixo, poluição no ar, no solo, na água e na comida; 
políticas ambientais;  exploração de recursos naturais: vantagens e 
desvantagens. 
 
Políticas de terra e conflitos de terra; estado dos direitos humanos; 
sistemas administrativas e governamentais: centralização e 
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descentralização. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 
apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão.  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Consulta de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; escrever ensaios e relatórios.  
 
Investigações e trabalho de campo: Entrevistas, conversas, excursões,   
observações, acções comunitárias, imersão na vida do povo. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 4º período. Terá parte escrita e parte oral. A 
parte escrita é elaboração de um relatório. A parte oral baseia-se no 
relatório. A nota final é a média das duas partes. Os exames podem ser 
feitos em grupo. Assim, a nota da parte oral é individual. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
DIAS DIOGO, Luísa (2013). A sopa da madrugada, Das reformas e 
transformação económica e social em Moçambique 1994-2009. 2.ed. Porto: 
Porto Editora. 
MOSCA, João (2015). Sector familiar agrário e desenvolvimento de 
Moçambique: Maputo: Escolar. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ANDIFOI, Isaac (2014). Um olhar sobre a administração pública em 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
BANCO MUNDIAL (2007). Estratégia Nacional de Assistência para Recursos 
Hídricos em Moçambique: Fazer a Água Actuar para o Crescimento 
Sustentável e a Redução de Pobreza. AFTWR: Região Africana / Banco 
Mundial. 
BRITO, Luis et al. (2010): Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
BRITO, Luis et al. organização (2016): Desafios para Moçambique 2016. 
Maputo: IESE. 
BRITO, Luis et al. organização (2017): Desafios para Moçambique 2017. 
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Maputo: IESE. 
CASTEL-BRANCO, Carlos Nuno (2009): Recursos Naturais, Meio Ambiente e 
Crescimento Sustentável. 
http://www.iese.ac.mz/lib/publication//outras/ideias/Ideias_11.pdf, acesso 
em 11-02-2020. 
CHICHAVA, Sérgio: organização (2019). Desafios para Moçambique 2019. 
Maputo: IESE. 
COMITÉ DE CONSELHEIROS  DA AGENDA 2025 (2013). Agenda Nacional 
2025, Visão e Estratégias da Nação de Moçambique, revisão 2013. Maputo: 
Agenda 2025. 
FONSECA, Latifo (2019). A Poligamia e a Ética: Aspectos da Antropologia 
cultural do Povo Makhuwa em Moçambique e os desafios actuais. Novas 
Edições Acadêmicas. 
FORQUILHA, Salvador: organização (2018). Desafios para Moçambique 
2018. Maputo: IESE. 
FUNDAÇÃO FERNANDO LEITE COUTO (2019). Simpósio dos 50 Anos da 
Frelimo.  
JONE, Ben (2016). A um destino novo. Maputo: PubliFix 
KUMANGA, Martins M. (2019). Descentralização em Moçambique: desafios 
da participação democrática e desenvolvimento local. Escolar Editora. 
LEMOS, Anabela: organização (2011). Os Senhores da Terra – Análise 
Preliminar do Fenómeno de Usurpação de Terra em Moçambique. Maputo: 
Justiça Ambiental e UNAC. http://www.iese.ac.mz/lib/PPI/IESE-
PPI/pastas/governacao/agricultura/artigos_cientificos_imprensa/landgrabin
g_final.pdf, acesso em 10-04-2020. 
MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO & DESENVOLVIMENTO (2010). Relatório 
sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio de 2010. Maputo: 
Ministério da Planificação & Desenvovimento. 
MONDLANE, Eduardo (1995). Lutar por Moçambique. Maputo: Centro de 
Estudos Africanos. 
PORTAL DO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (s.d.). Plano Quinquenal do 
Governo 2015-2019. 
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/content/download/1960/15695
/version/1/file/Plano+Quinquenal+do+Governo+2015-2019.pdf, acesso em 
11-02-2020. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004). Constituição da República de 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE: CONSELHO DE MINISTROS (2017). Plano 
Director para a Redução do Risco de Desastres 2017-2030. Maputo: 
República de Moçambique. 
ROSS, Doris C.: organização (2014). Moçambique em ascensão, construir um 
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novo dia. Fundo Monetário Internacional. 
SERRA, Carlos (2012). Da problemática ambiental à mudança: rumo a um 
mundo melhor. Escolar Editora. 
SITOE, Almeida & SANTOS, Luísa (2014). Papel dos Recursos Naturais 
Renováveis. Escolar Editora. 
SMART, Teresa & HANLON, Joseph (2014): Galinhas e cerveja - uma receita 
para o crescimento. Maputo: Kapicua. 
SUMBANA, Amélia Matos (2011). O Parlamento Moçambicano e a Equidade 
de Género. Maputo: PubliFix. 
UNESCO MOÇAMBIQUE (2017). Relatório anual 2017. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265472_por, acesso em 11-
02-2020. 
UNFPA (2017). Mundos Distantes, Suplemento do Relatório sobre o Estado 
da População Mundial, 2017, Moçambique 2017. 
https://mozambique.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA%20Suplemento%202017%20PT.pdf, acesso em 11-02-2020. 
VALÁ, Salim Cripton (2017). Desenvolvimento Endógeno no Moçambique 
em Transformação. Escolar Editora. 
ZECA, Emílio J.: organização (2016). Moçambique - Recursos Energéticos e 
Política Internacional. Maputo: Escolar. 

13.20 Opções: Estrutura Social/Economia/Políticas de Moçambique 

Estrutura Social de Moçambique 

Código:  
C-12a 

Créditos: 
7 

Título:  
Estrutura Social de Moçambique 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 5   /   Semestre 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Opcional Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Aprofundar-se nos aspectos sociológicos da população moçambicana. 
Construir uma visão clara da estrutura social em Moçambique. 
Adquirir a capacidade de analisar dados estatísticos como base para 
conclusões sobre a estrutura social de uma sociedade.  
 

Conteúdo Sociologia: classes sociais e sociedade. 
 
Sociologia de Moçambique: distribuição em classes sociais; características 
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da cada classe; influência de Samora Machel; mudanças na estrutura social; 
mobilidade social como sonho ou realidade; sindicatos; mercado de 
trabalho como separador de classes; sociologia das zonas rurais.  
 
O impacto das políticas globais neoliberais sobre as estruturas sociais 
tradicionais;  a era dos extremos: os novos ricos sociais e os empobrecidos 
pela degradação ambiental, extractivismo ou décadas de negligência; 
valores, ideias, atitudes e aspirações nos grupos sociais de Moçambique;  
será possível criar mais igualdade entre as classes sociais?  
  

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 
apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão; 
dramatização e simulação. 
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Consulta de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; escrever ensaios e relatórios.  
 
Investigações e trabalho de campo: Entrevistas, conversas, excursões,   
observações, acções comunitárias, imersão na vida do povo. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 5º período. Terá uma parte escrita e uma 
parte oral. A parte escrita é elaboração de um ensaio. A parte oral baseia-se 
no ensaio. A  classificação final é a média das duas partes.  
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BRITO, Luis et al.: organização (2009). Protecção Social: Abordagens, 
desafios e experiências para Moçambique. Maputo: IESE. 
CHICHAVA, Sérgio (2008). Por uma leitura sócio-histórica da etnicidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
http://www.iese.ac.mz/lib/publication/dp_2008/DP_01_ArtigoEtnicidade.p
df, acesso em 10-04-2020. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BAIA, Alexandre H.M (2011). Os meandros da urbanização em Moçambique. 
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São Paulo: GEOUSP – Espaço e Tempo, No. 29 Especial, pp. 03-30. 
http://www.revistas.usp.br/geousp/article/download/74202/77845, acesso 
em 10-04-2020. 
BASÍLIO, Guilherme (2014). O Estado e a Escola na Construção da 
Identidade Política Moçambicana. Maputo: PubliFix. 
BRITO, Luis et al. (2010): Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
DIAS DIOGO, Luísa (2013). A sopa da madrugada, Das reformas e 
transformação económica e social em Moçambique 1994-2009. 2.ed. Porto: 
Porto Editora. 
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (2014). Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035. Maputo: República de Moçambique. 
JONE, Ben (2016). A um destino novo. Maputo: PubliFix. 
MENEZES PAREDES, Marçal de (2014). A construção da identidade nacional 
moçambicana no pós-independência: sua complexidade e alguns problemas 
de pesquisa. Porto Alegre: Anos 90, v. 21, n. 40, pp. 131-161. 
https://seer.ufrgs.br/anos90/article/download/46176/32269, acesso em 
10-04-2020. 
MINDOSO, André Victorino (2017). Os Assimilados de Moçambique: da 
situação colonial à experiência socialista. Curitiba: Sector de Ciências 
Humanas da Universidade Federal do Paraná. 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/files/2017/12/R-T-
Andr%C3%A9-Mindoso-2013-2017.pdf, acesso em 10-04-2020. 
MOSCA, João (2012). O longo caminho para a cidadania. Maputo: Alcance. 
MOSCA, João (2014). Os elefantes pisam … mas não matam a savana. 
Maputo: Alcance. 
MOSCA, João (2015). Sector familiar agrário e desenvolvimento de 
Moçambique: Maputo: Escolar. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004). Constituição da República de 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
UNESCO MOÇAMBIQUE (2017). Relatório anual 2017. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265472_por, acesso em 11-
02-2020. 
UNFPA (2017). Mundos Distantes, Suplemento do Relatório sobre o Estado 
da População Mundial, 2017, Moçambique 2017. 
https://mozambique.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/UNFPA%20Suplemento%202017%20PT.pdf, acesso em 11-02-2020. 
VÁRIOS AUTORES (2015). O Livro da Sociologia. Porto Alegre: Globo. 
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Economia de Moçambique 

Código:  
C-12b 

Créditos: 
7 

Título:  
Economia de Moçambique 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 5   /   Semestre 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Opcional Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Aprofundar-se nos aspectos económicos da sociedade moçambicana. 
Construir uma visão clara do estado presente da economia de Moçambique. 
Adquirir a capacidade de analisar e concluir sobre questões económicas a 
partir de dados estatísticos. 
 

Conteúdo O que é economia?; a economia colonial de Moçambique; a economia de 
Moçambique entre 1975 e 1985; as razões da mudança para economia 
capitalista; as políticas de combate à pobreza e os seus resultados; as 
fraquezas da economia de Moçambique: fraca produção, dependência, 
corrupção, fuga de capital e cérebros, dívida pública, vulnerabilidade em 
relação a catástrofes climáticas; o caso das dívidas ocultas. 
 
Não devia Moçambique parar com explorar combustíveis fósseis por causa 
das mudanças climáticas?  
 
Distribuição de rendimento e riqueza;  a economia moçambicana em uma 
era de capitalismo neoliberal global; o que seria necessário para criar um 
desenvolvimento económico sustentável?  
 
Temas escolhidos pelo estudante. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 
apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão; 
dramatização e simulação;  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Consulta de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; escrever ensaios e relatórios.  
 
Investigações e trabalho de campo: Entrevistas, conversas, excursões,   
observações, acções comunitárias, imersão na vida do povo. 
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Avaliação O  exame é realizado no fim do 5º período. Terá uma parte escrita e uma 
parte oral. A parte escrita é elaboração de um ensaio. A parte oral baseia-se 
no ensaio. A  classificação final é a média das duas partes.  
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
MOSCA, João et al. (2013). Economia de Moçambique 2001-2010: Um Mix 
de Populismo Económico e Mercado Selvagem. Escolar Editora. 
SMART, Teresa & HANLON, Joseph (2014): Galinhas e cerveja - uma receita 
para o crescimento. Maputo: Kapicua. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
AISEN, ARI (2019). Perspectivas económicas regionais para África 
Subsaariana e Moçambique: Recuperação num contexto de elevada 
incerteza. FMI – African Department. 
https://www.imf.org/~/media/Files/Countries/ResRep/MOZ/201905-reo-
2019-fweb.ashx, acesso em 21-04-2020. 
BRITO, Luis et al. (2010): Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
BRITO, Luis et al. organização (2016): Desafios para Moçambique 2016. 
Maputo: IESE. 
BRITO, Luis et al. organização (2017): Desafios para Moçambique 2017. 
Maputo: IESE. 
CASTEL-BRANCO, Carlos Nuno (2009): Recursos Naturais, Meio Ambiente e 
Crescimento Sustentável. 
http://www.iese.ac.mz/lib/publication//outras/ideias/Ideias_11.pdf, acesso 
em 11-02-2020. 
CHICHAVA, Sérgio: organização (2019). Desafios para Moçambique 2019. 
Maputo: IESE. 
CHIRINDZA, Silvestre (2016). Fundos de Pensões na Economia 
Moçambicana. Escolar Editora. 
DIAS DIOGO, Luísa (2013). A sopa da madrugada, Das reformas e 
transformação económica e social em Moçambique 1994-2009. 2.ed. Porto: 
Porto Editora. 
FORQUILHA, Salvador: organização (2018). Desafios para Moçambique 
2018. Maputo: IESE. 
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (2014). Estratégia Nacional de 
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Desenvolvimento 2015-2035. Maputo: República de Moçambique. 
HANLON, Joseph & SMART, Teresa (2008): Há Mais Bicicletas – mas há 
desenvolvimento? Maputo: Missanga. 
MOSCA, João (2009). Economicando. Maputo: Alcance. 
MOSCA, João (2015). Sector familiar agrário e desenvolvimento de 
Moçambique. Escolar Editora. 
PORTAL DO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (s.d.). Plano Quinquenal do 
Governo 2015-2019. 
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Governo/Documentos/Planos-e-
Programas-de-Governacao/Plano-Quinquenal, acesso em 11-2-2020. 
VALÁ, Salim Cripton (2017). Desenvolvimento Endógeno no Moçambique 
em Transformação. Escolar Editora. 

Políticas de Moçambique 

Código:  
C-12c 

Créditos: 
7 

Título:  
Políticas de Moçambique 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 5   /   Semestre 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Opcional Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Aprofundar-se nos aspectos políticos da sociedade moçambicana. Construir 
uma visão clara do estado presente das políticas oficiais de Moçambique. 
Adquirir a capacidade de comparar e analisar a base e os efeitos de políticas 
a nível local e nacional. 
 

Conteúdo Documentos oficiais de vários ministérios de políticas actuais; resultados 
das políticas de combate à pobreza; resultados das políticas de género; 
resultados das políticas de boa governação; resultados das políticas de 
agricultura; resultados das políticas para Pequenas e Médias Empresas; 
resultados das políticas de Desenvolvimento Rural; resultados das políticas 
de acção social. 
 
Ideologias políticas de partidos e movimentos políticos em Moçambique 
desde a independência;  liderança política e estilos de liderança em 
Moçambique: os papéis de carisma, sabedoria, coragem e destreza;  
políticas nacionalistas;  independência vs. dependência num mundo de 
superpotências. 
 
Temas escolhidos pelo estudante. 
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Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 

apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão; 
dramatização e simulação;  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Consulta de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; escrever ensaios e relatórios.  
 
Investigações e trabalho de campo: Entrevistas, conversas, excursões,   
observações, acções comunitárias, imersão na vida do povo. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 5º período. Terá uma parte escrita e uma 
parte oral. A parte escrita é elaboração de um ensaio. A parte oral baseia-se 
no ensaio. A  classificação final é a média das duas partes.  
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
KONRAD ADENAUER STIFTUNG (2010). Estrutura do Estado e Democracia – 
Manual para a formação. 2.ed. Maputo: Konrad Adenauer Stiftung. 
KUMANGA, Martins M. (2019). Descentralização em Moçambique: desafios 
da participação democrática e desenvolvimento local. Escolar Editora. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ANDIFOI, Isaac (2014). Um olhar sobre a administração pública em 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
BASÍLIO, Guilherme (2014). O Estado e a Escola na Construção da 
Identidade Política Moçambicana. Maputo: PubliFix. 
COMITÉ DE CONSELHEIROS  DA AGENDA 2025 (2013). Agenda Nacional 
2025, Visão e Estratégias da Nação de Moçambique, revisão 2013. Maputo: 
Agenda 2025. 
FUNDAÇÃO FERNANDO LEITE COUTO (2019). Simpósio dos 50 Anos da 
Frelimo. 
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (2014). Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035. Maputo: República de Moçambique. 
MONDLANE, Eduardo (1995). Lutar por Moçambique. Maputo: Centro de 
Estudos Africanos. 
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PORTAL DO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (s.d.). Plano Quinquenal do 
Governo 2015-2019: 
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/content/download/1960/15695
/version/1/file/Plano+Quinquenal+do+Governo+2015-2019.pdf, acesso em 
11-02-2020. 
POSSE, Lúcio Dionísio Pitoca (2015). A ideia de nação nos discursos políticos 
do Presidente da República de Moçambique Armando Emílio Guebuza 
(2005-2009 e 2010-2014). Lisboa: Departamento de Ciência Política e 
Políticas Públicas, ISCTE-IUL. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004). Constituição da República de 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
SERRA, Carlos (2012). Da problemática ambiental à mudança: rumo a um 
mundo melhor. Escolar Editora. 
ZECA, Emílio J.: organização (2016). Moçambique - Recursos Energéticos e 
Política Internacional. Escolar Editora. 

13.21 Metodologia de Investigação em Ciências Sociais (MIC II) 

Código:  
C-13 

Créditos: 
7 

Título:  
Metodologias de Investigação em Ciências Sociais (MIC II) 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 4   /   Semestre 4 / Semanas: 16 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Metodologias de Investigação Científica I (MIC I)  

Objectivos Aprofundar os conhecimentos sobre a investigação científica, também em 
termos epistemológicos. Habilitar-se na implementação de investigações 
científicas dentro das ciências sociais. 
 

Conteúdo Aspectos epistemológicos na pesquisa: o que é epistemologia, 
epistemologia de uma ciência, os aspectos epistemológicos que orientam as 
pesquisas em ciências sociais, a relação sociedade-ciência-tecnologia. 
 
Métodos e metodologias:  o que é um metodo, tipos de método, o conceito 
de obstáculo na investigação científica, a teoria de “contra o método”, acto 
criativo conforme Max-Neef, ligação entre a ciência social e os sete saberes 
necessários propostos por Edgar Morin, análise social marxiana, tradição 
anglo-saxônica na ciência social, o que é metodologia, tipos de 
metodologia.  
 
Quais são as características e o que é que pode ser qualificado como uma 
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teoria social da sociedade moçambicana? Como construir e refina-la? Como 
falsificar ou verificar/fortificar a teoria? 
 
Como investigar de modo científico: porque pesquisar, tipos de pesquisa, 
recolha e análise de dados, dados qualitativas e quantitativas; observar, 
mensurar e compreender factores subjectivos como atitudes, crenças e 
valores; estatística básica para a pesquisa, ética na pesquisa, pesquisa 
clássica vs. pesquisa-acção participativa.  
 
Como integrar conceitos e conjuntos de dados de uma variedade de 
campos científicos como economia, geografia, direito, antropologia, 
teologia, psicologia e sociologia numa análise coerente da sociedade 
moçambicana.  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 
apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão.  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Consulta de livros e de outros 
documentos; reflexão e análises; treinar e discutir exercícios; chuva de 
ideias, escrever relatório da pesquisa.  
 
Investigações e trabalho de campo: planificação, implementação e 
avaliação de uma pesquisa ou pesquisa-acção. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 4º período. Terá uma parte escrita e uma 
parte oral. A parte escrita é elaboração do relatório da pesquisa ou 
pesquisa-acção. A parte oral baseia-se no relatório. A  classificação final é a 
média das duas partes. Os exames podem ser feitos em grupo. Assim, a 
classificação da parte oral é individual. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CAMPENHOUDT, Luc van et al. (2019). Manual de investigação em Ciências 
Sociais. Lisboa: Gradiva. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade (1991). Fundamentos 
de metodologia científica, 3.ed. São Paulo: Atlas. 
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LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CAMPOS, Arminda Eugenia Marques et al. (s.d.): O planejamento de 
projetos sociais: dicas, técnicas e metodologias. 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2154.pdf, 
acesso em 24-02-2020. 
COSTA, Sergio Francisco (2001). Método Cientifico: Os Caminhos da 
Investigação. São Paulo: Harbra. 
FALS BORDA, Orlando (2016): Reflexões sobre a aplicação do método de 
Estudo-Ação na Colômbia. In Rio de Janeiro: Direito & Práxis, Vol. 07, N. 13, 
p. 771-788. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/21827/15938, 
acesso em 27-02-2020. 
FEYERABEND, Paul (2011). Contra o método. 2.ed.  São Paulo: Unesp. 
GIL, Antonio Carlos (2016). Como elaborar projecto de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GIL, Antonio Carlos (2016). Métodos e técnicas de pesquisa social, 6.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GOLDENBERG, Mirian (1997). A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2019). Formulação das Árvores do Problema e 
de Objectivos – O Método e a sua Lógica. ISET-ONE WORLD. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2015). Introdução à formulação de metas e 
indicadores de um projecto. ISET-ONE WORLD. 
LUNDIN, Iraê Baptista (2016).Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais. 
Escolar Editora. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB. 
MORIN, Edgar (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: 
Instituto Piaget. 
OLIVEIRA, Maria Marly de (2007). Como fazer pesquisa qualitativa. 
Petrópolis: Vozes. 
RUAS, João (2017). Manual de Metodologias de Investigação - Como Fazer 
Propostas de Investigação, Monografias, Dissertações e Teses. Escolar 
Editora. 
SILVESTRE, António Luis (2007). Análise de dados e estatística descritiva. 
Escolar Editora. 
SILVESTRE, Hugo Consciência & ARAÚJO, Joaquim Filipe: organização 
(2012). Metodologia para a Investigação Social. Escolar Editora. 
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13.22 Direito e Legislação Local 

Código:  
C-14 

Créditos: 
3 

Título:  
Direito e Legislação Local 

Ano: 2o Horas: 75 Período Nº: 4   /   Semestre 3 / Semanas: 16 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Obter domínio do direito e legislação local, especialmente relacionadas aos 
direitos das comunidades pobres, no contexto do sistema político de 
poderes governamentais, legislativos e judiciais em Moçambique. 
 

Conteúdo O sistema político em Moçambique ao nível nacional, provincial, distrital, do 
posto administrativo e da comunidade local, como definido pela 
Constituição, leis, regulamentos e práticas tradicionais. 
 
O sistema judiciário em Moçambique: como está organizado, como 
funciona; direitos humanos: o que são e o que diz a Constituição sobre 
esses; o que diz a Constituição sobre os direitos das comunidades. 
 
Legislação local: o que é?; legislação local em relação a saúde, ambiente, 
direitos à terra, habitação, indústria, governação, educação e outros 
sectores. 
 
Organizações como Justiça Ambiental, Centro de Integridade Pública, 
Observatório do Meio Rural, ANUC: o que fazem, e a sua importância em 
relação à legislação local. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; 
apresentações por estudantes; planificação, avaliação, conclusão.  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura e consulta de livros e de 
outros documentos; escrever ensaios e relatórios; debates em grupo. 
 
Investigações e trabalho de campo: excursões, entrevistas estruturadas e 
não-estruturadas; observações; acção comunitária; oratória públicos. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 4º período. É escrita em forma de um ensaio 
para ser avaliado. 
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Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (2004). Constituição da República de 
Moçambique. Maputo: Alcance. 
ZAVALE, Gonçalves Jonas Bernardo (2011). Municipalismo e Poder Local em 
Moçambique. Escolar Editora. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BIOFUND (2018). Análise do Quadro Legal para Conservação da 
Biodiversidade em Moçambique e Desafios sobre Educação Ambiental. 
Maputo: BIOFUND. http://www.biofund.org.mz/wp-
content/uploads/2018/01/Analise-do-Quadro-Legal-de-Conservacao-em-
Mocambique.pdf, acesso em 11-04-2020. 
CAZORLA, María José & CHIZIANE, Eduardo (2014). Direito da Terra e 
Questões Agrárias. Escolar Editora. 
DAVA, Fernando (2003). Reconhecimento e Legitimação das Autoridades 
Comunitárias à luz do Decreto 15/2000. Maputo: ARPAC - Instituto de 
Investigação Sócio - Cultural 
FEIJÓ, João: organização (2019). Tensões e conflitos sociais no campo. 
Escolar Editora. 
LOURENÇO, António Caetano (2013) Noções Fundamentais do Direito: 
Lições e Experiências. Maputo: PubliFix. 
MANDAMULE, Uacitissa (2017). Terra, poder e desenvolvimento em 
Moçambique. Escolar Editora. 
MOSCA, João: organização (2016). Sector Familiar Agrário e 
Desenvolvimento em Moçambique. Escolar Editora. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (1997). Lei de Terras – Lei no. 19/97 de 1 de 
Outubro. Maputo: Boletim de República. http://www.impacto.co.mz/wp-
content/themes/Arpora2_1_0/pdf/Lei%20de%20Terras/Lei%2019.1997_Lei
%20de%20Terras.pdf, acesso em 11-04-2020. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE (1997). Lei do Ambiente – Lei no. 20/97 de 1 
de Outubro. Maputo: Boletim de República. 
http://www.impacto.co.mz/wp-
content/themes/Arpora2_1_0/pdf/Lei%20do%20Ambiente/Lei%2020.1997
_Lei%20do%20Ambiente.pdf, acesso em 11-04-2020. 
ROCHA, José António Oliveira & ZAVALE, Gonçalves Jonas Bernardo (2015). 
O Desenvolvimento do Poder Local em África: O caso dos municípios em 
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Moçambique. Lisboa: Cadernos de Estudos Africanos, n.30, pp. 105-133. 
https://journals.openedition.org/cea/pdf/1879, acesso em 11-04-2020.  
SERRA, Carlos Manuel & CARRILHO, João: organização (2013). Dinâmicas da 
Ocupação e do Uso da Terra em Moçambique. Escolar Editora. 

 

13.23 Sociologia da Educação  
Código:  
C-15  

Créditos: 
2 

Título:  
Sociologia da Educação 

Ano: 2o Horas: 50 Período Nº:  6 / Semestre: 3-4 / Semanas: 5   
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Compreender a relação entre educação, escola e sociedade. Conhecer 
métodos sociológicos de investigação. Tornar-se capaz de fazer investigação 
sociológica. Compreender os aspectos sociológicos na teoria de currículo. 
Reconhecer e descrever a escola como um sistema social.  
 

Conteúdo Conceitos e métodos da sociologia; introdução à Sociologia da Educação; a 
inter-relação entre indivíduo, família, comunidade e Estado que se reflecte 
na educação; os aspectos sociológicos da teoria de currículo; a interacção 
escola – sociedade; a escola como um sistema social; estudo da sociologia 
como uma ferramenta para transformar a escola e a sociedade; o papel da 
escola em manter a estrutura social de classes – ou em construir uma 
sociedade mais igual. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo, análises 
em comum com debates, leitura de textos em comum.  
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura de livros e de outros 
documentos, incluindo vídeos; reflexão e análises; preparação de debates. 
 
Trabalho de campo: Exercício prático com uma pequena investigação, na 
escola e na comunidade. 
 

Avaliação Exame escrito no fim do 6o período. O estudante terá de investigar 3 
tópicos uma semana antes do exame oral. No dia de exame apresentará um 
dos tópicos (determinado por sorteio) com base numa sinopse. 
 

Línguas de Português e Inglês 
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ensino 
Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA:  
 
BARRÈRE, Anne & SEMBEL, Nicolas (2006). Sociologia da escola. São Paulo: 
Loyola. 
OLIVEIRA, Pérsio Santos de (2007). Introdução à Sociologia da Educação. 
3.ed. São Paulo: Ética. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:   
 
CAMPENHOUDT, Luc van et al. (2019). Manual de investigação em Ciências 
Sociais. Lisboa: Gradiva. 
CARVALHO, Paulo de et al. (2016). O Que é Sociologia? Escolar Editora. 
DIEZ, Juan José (2016). Família – Escola, um relação vital. Escolar Editora. 
FERNANDES, Paulo & BAMBO, José Afonso (2014). Formação em Sociologia 
Geral. Maputo: Alcance. 
FILLOUX, Jean-Claude (2010). Émile Durkheim. Recife: Massangana. 
GASPAR, Paulo & DIOGO, Fernando (2015). Sociologia da Educação e 
Administração Escolar. Maputo: Plural. 
GOLDENBERG, Mirian (1997). A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record. 
HABERMAS, Jurgen (1968). Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: 
Edições 70. 
LOBERA Joaquín & PAYÁ, Mary Sol (2014). A Saúde Familiar. Plural Editores 
África. 
PARASKEVA, João: organização (2008). Sociologia do Currículo - Vol. I: 
Génese do campo de estudos do currículo. Lisboa: Didáctica. 
REIS, Pedro Rocha das (2008). A escola e as controvérsias sociocientíficas. 
Escolar Editora. 
SERRA, Carlos et al. (2016). O que é ideologia? Escolar Editora. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da Pesquisa-Acção. 2. ed. São 
Paulo: Cortez. 
THURIER, Monica Gather & PERRENOUD, Philippe (2000). A escola e a 
mudança: contributos sociológicos. Escolar Editora. 
TSETUNG, Mao (1930). Oposição ao culto de livros. 
https://www.marxists.org/portugues/mao/1930/mes/livros.htm, acesso em 
02-03-2020. 
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13.24 Economia Comunitária 

Código:  
C-16 

Créditos: 
5 

Título:  
Economia Comunitária 

Ano: 2o Horas: 125 Período Nº: 5   /   Semestre 3-4 / Semanas: 16 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Obter compreensão sobre a economia do nível global e como está 
relacionado ao fenómeno da pobreza e aos projectos com comunidades 
pobres. Treinar habilidades no trabalho com figuras económicas. 
 

Conteúdo O que é economia; a economia mundial e definições económicas de “ser 
pobre”; economia de subsistência; desenvolvimento à escala humana em 
termos económicos. 
 
Matemática básica; matemática e estatística para a economia; métodos de 
ensino de habilidades de matemática básica; o computador como 
ferramenta na área da economia. 
 
Orçamento e fluxo de caixa; preparação de orçamentos para parcerias; a 
economia de um projecto – exemplos; métodos de ensino para 
comunidades sobre economia de um projecto. 
 
Como analisar activos e fluxos económicos internos de uma comunidade; 
economia básica de uma pequena empresa, uma organização comunitária, 
uma cooperativa e uma família; como suportar uma entidade económica 
local em tornar-se resiliente e autosuficiente economicamente; pode 
empreendedorismo vencer a pobreza?  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras por visitantes; debates em grupo; fazer e 
discutir exercícios; uso de material audiovisual; 
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Leitura e consulta de livros e de 
outros documentos; exercícios; escrever ensaios e relatórios; debates em 
grupo; pesquisa na biblioteca e na internet. 
 
Investigações e trabalho de campo: excursões; entrevistas; ensinar. 
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Avaliação O  exame é realizado no fim do 5º período. É oral com base em um relatório 
feito pelo estudante. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
GADOTTI, Moacir & GUTIERREZ, Francisco: organização (2000). Educação 
Comunitária e Economia Popular. 4.ed. São Paulo: Cortez. 
PSICO, José A. Tomo (2010). Microfinanças: Solução para o Combate à 
Pobreza?  Escolar Editora. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BANERJEE, Abhijit V. & DUFLO, Esther (2020). A Economia dos Pobres: 
Repensar de modo radical a luta contra a pobreza global. Lisboa: Actual. 
BRITO, Luis et al. (2010): Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
CLUBES DE AGRICULTORES (2012). Manual do Líder do Projeto I. Zimbabwe: 
Humana People to People. 
GADOTTI, Moacir (2009). Economia solidária como práxis pedagógica. São 
Paulo: Instituto Paulo Freire. 
GOMES, Carlos (2002). Economia do Sistema Comunitário: enquanto a 
mercadoria e a moeda não existem. Porto: Campo das Letras. 
GONZAGA DE SOUSA, Luis (2006). Economia, Política e Sociedade: edição 
electrónica. http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/lgs-eps/lgs-eps.zip, 
acesso em 11-04-2020. 
MAIA, Redento (2019). Economia: lições fundamentais. 2.ed. Plural Editores 
África. 
MARX, Karl (2008).  Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo: 
Expressão Popular. 
MEDEIROS, Eduardo Raposo de (2017). Ciência Económica. Escolar Editora. 
NEAL, Larry & CAMERON, Rondo (2019). História Económica do Mundo: Do 
Paleolítico ao Presente. Escolar Editora. 
NHÈZE, Ismael Cassamo (2013). Matemática aplicada à Gestão: 
Administração, Contabilidade e Auditoria. Maputo: Alcance. 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (2017). 
“Investir em Infra-estruturas Resilientes para Promover o Desenvolvimento 
Sustentável e a Integração Regional”: Discurso de Sua Excelência Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, por Ocasião da 
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Abertura do Fórum sobre Infra-estruturas, Cidade de Tete. 
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/content/download/7594/56672
/version/1/file/discurso_pr_forum_infraestruturas_tete_2017.pdf, acesso 
em 11-04-2020.  
RODRIGUES, Jorge & REIS, Henrique (2015). Gestão Orçamental. 2.ed. 
Escolar Editora. 
SHIVA, Vandana (2003). Monoculturas da Mente: Perspectivas da 
Biodiversidade e da Biotecnologia. São Paulo: Global. 
SMITH, Philip B. & MAX-NEEF, Manfred (2011). Economics Unmasked: From 
Power and Greed to Compassion and the Common Good. Cambridge – 
Reino Unido: Green Books. 
YUNUS, Muhammad (2007). O Banqueiro dos Pobres. 4.ed. Algés -  
Portugal: Difusão. 

13.25 Psicopedagogia para Desenvolvimento Comunitário 

Código:  
C-17 

Créditos: 
8 

Título:  
Psicopedagogia para Desenvolvimento Comunitário 

Ano: 2o Horas: 200 Período Nº: 5   /   Semestre: 3-4 / Semanas: 16 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Conhecer e compreender os aspectos psicológicos na profissão de um 
educador. Conhecer e compreender a filosofia da educação inclusiva e 
obter interesse para o seu desenvolvimento. Adquirir habilidades no 
processo inclusivo de ensino e aprendizagem com alunos com necessidades 
educacionais especiais. Tornar-se capaz de ligar a neurociência à psicologia  
do desenvolvimento. Conhecer e compreender temas da psicologia social. 
Habilitar-se na teoria e prática da intervenção psicopedagógica para o 
desenvolvimento comunitário. 
 

Conteúdo Psicopedagogia: a sua definição, origem e necessidade. 
 
Neuropedagogia: introdução à neurociência, neuroplasticidade e 
aprendizagem motora, processo da aquisição da linguagem. 
 
Psicologia de desenvolvimento: objecto, desenvolvimento do ser humano, 
teorias de desenvolvimento psíquico. 
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Psicologia social: construção, dinâmica e coesão de um grupo; anomia de 
crianças e jovens; bullying; quebra de regras; os efeitos de punição e 
recompensa. 
 
Educação inclusiva: o seu fundamento racional; práticas e políticas 
inclusivas; desenvolvimento profissional para a educação inclusiva; 
princípios de avaliação inclusiva; um currículo inclusivo; inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais. 
  
Psicopedagogia comunitária: o que é; o objecto da intervenção 
psicopedagógica para o desenvolvimento comunitário; Comunidade de 
Aprendizagem; o modelo psicopedagógico freiriano para o desenvolvimento 
comunitário; a metodologia da investigação-acção participativa na 
psicopedagogia da intervenção cumunitária; prática psicopedagógica para o 
desenvolvimento comunitário.   
 
Grundtvig e o conceito de elucidação popular escandinavo; os antecedentes 
pedagógicos orientados ao povo das campanhas de alfabetização nas zonas 
libertadas durante a luta de libertação de Moçambique; lutas de libertação 
de mulheres e psicopedagogia na era do movimento Me-Too. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; apresentações por estudantes seguidas por críticas 
construtivas; planificação, avaliação, conclusão; uso de material audiovisual. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; escrever ensaios e relatórios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas, conversas, ensinar, 
debates e oratória públicos, exame do povo. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 5º período. O exame consiste em duas 
partes: a parte escrita e a parte oral. A parte escrita consiste em um 
relatório incluindo evidências do exame do povo. A parte oral toma ponto 
de partido nesse relatório. A nota final é a média das duas partes. O exame 
pode ser um exame de grupo. Assim, a parte oral será avaliada 
individualmente. 
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Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
FREIRE, Paulo (2016). Pedagogia do oprimido, 62.ed. Rio de Janeiro: Paz & 
Terra. 
MASINI, Elcie F.Salazano (2000). Ação psicopedagógica. São Paulo: 
Mackenzie. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ARONSON, Elliot et al. (2015). Psicologia Social. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC. 
BASTOS, Remo Moreira Brito (2015). Da obscuridade para as luzes da 
ribalta: O surpreendente e “improvável” êxito do sistema educacional 
Finlandês em um cenário global de educação capturada pelo mercado. 
Florianópolis: 37ª Reunião Nacional da ANPEd. 
BERRYMAN, Julia C. et al. (2011). A Psicologia do Desenvolvimento Humano. 
Lisboa: Instituto Piaget. 
CASTRO, Emerson Luiz de & AMORIM, Elaine Soares de (2011).  
Psicopedagogia na Educacão Superior: possibilidade ou necessidade?. Belo 
Horizonte: Centro Universitário Newton Paiva. 
DEWEY, John (2002). A escola e a comunidade. Lisboa: Editora Relógio 
D’Água. 
FERNANDES, Ana Rosa Meneses (2013). Centro de mediação comunitário: 
uma resposta social inovadora e participativa. Universidade de Coimbra. 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/25482/1/Tese-
Ana%20Rosa%20fernandes%20-%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf, acesso em 
12-04-2020. 
GATO, Rui Pedro Madeira (2011). N.F.S. Grundtvig e as Escolas Populares 
Dinamarquesas: Contributos para e Educação de Adultos. Universidade de 
Lisboa: Instituto de Educação. 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6310/1/ulfpie040084_tm.pdf, 
acesso em 12-04-2020. 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, Gilberto (2011). Neurociência e os processos 
educativos: Um saber necessário na formação de professores. Dissertação 
(mestrado). Universidade de Uberaba – MG. 
JUÁREZ, María Paula (2012). Aproximaciones a una Psicopedagogía 
Comunitaria: Reflexiones, Aportes y Desafíos. São João del-Rei - MG: 
Pesquisas e Práticas Psicossociais, 7(2), pp. 200-210. 
https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/revistalapip/Volume7_n2/Juarez,_Maria_Paula.pdf, acesso 
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em 12-04-2020. 
KOPZINSKI, Sandra Difini: organização (2010). Percursos Psicopedagógicos 
entre o saber e o fazer. Novo Hamburgo – Rio Grande do Sul: Universidade 
Feevale.  
https://www.feevale.br/Comum/midias/4ba38e86-0ded-4de3-9376-
785de6e04c29/Percursos%20Psicopedag%C3%B3gicos%20entre%20o%20s
aber%20e%20o%20fazer.pdf, acesso em 25-03-2020. 
LEONTIEV, Alexis et al. (2007). Psicologia e Pedagogia: Bases Psicológicas da 
Aprendizagem e do Desenvolvimento. São Paulo: Centauro. 
MAKARENKO, Anton (2009). Poema Pedagógico. São Paulo: Editora 34. 
MARTÍNEZ, Maria Pilar et al. (2015). Dificuldades de Aprendizagem. Plural 
Editores África. 
RODRIGUES, David: organização (2016). Educação Inclusiva: Dos Conceitos 
das Práticas de Formação. Lisboa: Instituto Piaget. 
SELIKOWITZ, Mark (2001). Dislexia e dificuldades de aprendizagem. Rio de 
Janeiro: Revinter. 
UNICEF (2013). Situação mundial da infância 2013: Crianças com 
Deficiência. UNICEF. 
VEIGA, Feliciano H.: organização (2013). Psicologia da Educação – Teoria, 
Investigação e Aplicação. Envolvimento dos alunos na escola. Forte da Casa 
– Portugal: Climepsi.  

13.26 Tecnologia e Produção  

Código:  
C-18 

Créditos: 
2 

Título:  
Tecnologia e Produção 

Ano: 2o Horas: 50 Período Nº: 5   /   Semestre: 3-4 / Semanas: 16 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Obter uma visão geral das tecnologias usadas nos processos de produção 
em Moçambique. Obter habilidades em tecnologias de pequena escala ou 
de baixo custo que possam melhorar a vida dos pobres. 
 

Conteúdo Princípios físicos aplicados à tecnologia de produção; as tecnologias em uso 
nos processos de produção em Moçambique como na agricultura, indústria, 
energia e construção; funcionamento do gerador, electrobomba e 
automóvel. 
 
Tecnologias simples para uso na comunidade como a bomba de corda, 
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fogão economizador de lenha, painel solar  etc. 
  

Métodos Aulas: aulas teóricas; aulas práticas; planificação, avaliação, conclusão; uso 
de material audiovisual. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet.  
 
Investigações e trabalhos de campo: excursões, observações, entrevistas, 
conversas, trabalho prático, experimentos. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 5º período. Será em forma de um produto 
escrito ou uma demonstração prática para ser avaliada. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA 
 
FENGER, Christian (2007). 40 Acções do Movimento GAIA – versão 2. 
Châtelaine – Suiça: The GAIA-Movement Trust Living Earth Green World 
Action. 
VÁRIOS AUTORES (2018). O pequeno livro das grandes invenções. Lisboa: 
Guerra & Paz. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR:  
 
BRENT, Alan et al. (2015): Manual de aplicação da energia e água. 
Universidade de Stellenbosch: Centre for Renewable and Sustainable 
Energy Studies. 
CARPINTEIRO, Antônio Carlos & ALMEIDA, Jaime Gonçalves (2008): Teorias 
do espaço educativo. Brasília: Universidade de Brasília. 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/10_espaco.pdf, 
acessado em 29-02-2020. 
CHALLONER Jack (2014). 1001 Invenções que mudaram o mundo. Rio de 
Janeiro: Sextante. 
CHILUNDO, Rosa Jacob & MAHANJANE, Urânio Stefane (2014). Manual de 
Instalação de Sistemas Fotovoltáicos Isolados. Maputo: ADPP Moçambique. 
CONANT, Jeff & FADEM, Pam (2013). Guia comunitário de saúde ambiental. 
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África do Sul: TALC.  
FABICHAK, Irineu (2004): Pequenas Construções Rurais. Reimpressão. São 
Paulo: Nobel.  
NOGUEIRA, Regina Isabel (2003). Manual para construção de um secador de 
frutas. 
PLATT, Richard (2003): Eureka! – Grandes inventores e as suas geniais ondas 
cerebrais. Sintra – Portugal: Girassol. 
PUBLIFIX EDITORES (s.d.). Vilas do Milénio em Moçambique: Aspectos 
Técnico-Conceptuais. Maputo: PubliFix. 
TOMAZ, Plínio (2011). Aproveitamento de água de chuva. São Paulo: 
Navegar. 

13.27 Pedagogia da Comunicação 

Código:  
C-19 

Créditos: 
7 

Título:  
Pedagogia da Comunicação 

Ano: 2o Horas: 175 Período Nº: 6   /   Semestre: 4 / Semanas: 13 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Reconhecer a importância da comunicação, também no processo de ensino 
e aprendizagem. Habilitar-se em comunicar em todos os modos. Treinar-se 
em detectar informação mentirosa ou omissora.  
 

Conteúdo O que é comunicar; do educando ouvinte ao educando falante; 
educomunicação: o que é e quais são os seus fundamentos 
epistemológicos;  arte e educação; os paradigmas da comunicação; tipos, 
modelos e normas de comunicação; as linguagens e a sua ideologia. 
 
A afirmação de que conhecer é comunicar; extensão e comunicação; ética e 
comunicação; informação mentirosa e omissora: porque é um problema, e 
como detectar e combater; como melhorar a competência de comunicar.  
 
Como apresentar ambos os factos e os meus pontos de vista engajados 
sobre o meu país a um público de ouvintes como de leitores, numa maneira 
de senso comum, profissional e ética. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; dramatização e simulação; debates em 
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grupo. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; escrever palestras e artigos para revistas, jornais e 
o website do ISET–ONE WORLD. 
 
Investigações e trabalhos de campo: oratória públicos; debates públicos; 
eventos. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 5º período. Será baseado num produto feito 
para divulgação. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ABREU, Eugénia et al. (2014). Metodologias das expressões. Maputo: Plural. 
REI, José Esteves (2001). Estudo de comunicação: o texto - aspectos 
linguísticos, retóricos e didáticos. Porto: Universidade Fernando Pessoa.  
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BITTENCOURT, Renato Nunes (2015). Verdade, informação e 
esclarecimento público na comunicação social. Rio de Janeiro: Mauad. 
BRANDÃO, Elizabeth Pazito (2016). Conceito de Comunicação Pública. 
https://fasam.edu.br/wp-content/uploads/2016/07/Historia-da-
Comunica%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica.pdf, acesso em 12-04-2020. 
Mídia: Propaganda política e manipulação. São Paulo: Wmf Martinsfontes. 
CHALHUB, Samira (2006). Funções da linguagem, 12.ed. São Paulo: Ática. 
CHAMPAGNE, Patrick (1998). Formar a Opinião - O novo jogo político. 
Petrópolis: Vozes. 
DELMAZO, Caroline & VALENTE, Jonas C.L. (2018). Fake News nas redes 
sociais online: Propagação e reações à desinformação em busca de cliques. 
Coimbra: Media & Jornalismo, v. 18, n. 1, pp. 155-169. 
NEGRI, Paulo Sérgio: organização (2008). Comunicação Didática: A 
Intencionalidade Pedagógica como Estratégia de Ensino. Londrina: Labted. 
OLIVEIRA SOARES, Ismar de (2011). Educomunicacão – O Conceito, o 
Profissional, a Aplicação: contribuições para a Reforma do Ensino Médio. 
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São Paulo: Paulinas. 
ORWELL, George (2009). All Art Is Propaganda: Critical Essays. Boston: 
Mariner Books. 
PENTEADO, Heloísa Dupas: organização (2001). Pedagogia da Comunicação: 
teorias e práticas. São Paulo: Cortez. 
PRIETO, Guillermo Ballenato (2014). Comunicação Eficaz: Teoria e Prática da 
Comunicação Humana. Escolar Editora. 
SOUSA, Jorge Pedro (2006). Elementos de Teoria e Pesquisa da 
Comunicação e dos Media. 2.ed. revista e ampliada, Porto: Universidade 
Fernando Pessoa. 

13.28 Especialização I 

Código:  
C-20.1  

Créditos: 
9 

Título:  
Especialização I 

Ano: 2o Horas: 225  Período Nº: 6   /   Semestre: 4 / Semanas: 13 
Nível: 
Avançado 

Tipo:  
Opcional 

Pré-requisitos:   

A disciplina de base para esta especialização 
Comentário: A primeira especialização é estudada durante os três meses do 6º período. 

Para um estudante que está querendo se especializar numa das disciplinas a 
nível da Escola Primária ou Secundária, ISET-ONE WORLD oferece as 
seguintes disciplinas de especialização: 
 
- Língua Portuguesa 
- Geografia 
- Educação Ambiental  
- Matemática  
- História 
- Língua Inglesa 
 
O estudante pode escolher outras especializações que ISET-ONE WORLD 
seja capaz de oferecer, p.ex. Psicopedagogia, Gestão Ambiental, Pesquisa 
como um Projecto, Saúde Pública e Comunitária ou Agricultura / Produção 
Alimentar.  
 
Em baixo vem a descrição das disciplinas de especialização mencionadas 
ligadas ao ensino a nível da Escola Primária e Secundária. 
O estudante pode escolher uma disciplina no período da primeira 
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especialização e outra no próximo período ou pode escolher dedicar os dois 
períodos de especializações para aprofundar o conteúdo e/ou a didáctica 
de uma disciplina. 
 

Objectivos Reforçar competências na disciplina escolhida; dominar a didáctica da 
disciplina e desenvolver habilidades do ensino da disciplina; construir 
capacidades para desenvolver programas inovativas de ensino e usar 
métodos inovativos quando ensina a disciplina a nível primária ou 
secundária.  
 
Construir a capacidade de estudar a disciplina com profundidade. 
 

Conteúdo Para as especializações em Língua Portuguesa, Geografia, Matemática, 
História, Língua Inglesa e Educação Ambiental, os conteúdos incluem: 
 
Os elementos e conteúdos da disciplina como são ensinados a nível  
primário e secundário num contexto de aprendizagem comunitária. 
O estado da disciplina a nível primário, o conhecimento e as capacidades 
dos Moçambicanos dentro desta disciplina. Políticas governamentais 
relacionadas a esta disciplina. 

 
A didáctica de como ensinar usando os livros escolares do ensino primário; 
como usar as directrizes do currículo ministerial e como desenhar um 
currículo local enquanto ensina a nível primário. 

 
Como usar a DMM nas disciplinas do ensino primário; como produzir 
material didáctico e fazer planos e programas inovativos para uso no nível 
primário e secundário.  
 
Para outras escolhas de especialização os docentes e estudantes compõem 
os conteúdos para a especialização escolhida. 
 

Métodos Aulas teóricas; estudos individuais e em grupo. Investigar a situação da 
disciplina dentro da educação para jovens e adultos; ensinar a disciplina no 
nível primário e/ou secundário; produção de relatórios ; produção de 
tarefas de estudo e cursos de DMM na disciplina. 
 

Avaliação Os exames finais são realizados durante o 2º ano no fim do 6º período.  
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Têm uma parte académica e uma parte didáctica. A parte acadêmica é de 
forma escrita. A parte didáctica também é escrita, e em forma de um 
relatório de estudo de um tópico didáctico dentro da especialização. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

A bibliografia é para ser desenvolvida pelos docentes e estudantes. 

13.29 Saúde Comunitária II 

Código:  
C-6.2 

Créditos: 
4 

Título:  
Saúde comunitária II 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 9   /   Semestre: 5-6 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum  

Objectivos Aprender sobre uma gama extensiva de assuntos de saúde de comunidade, 
como doenças e malnutrição. Analisar criticamente a política de saúde em 
Moçambique. Adquirir capacidade em observar e compreender questões 
básicas de saúde. Aprender a interpretar e analisar dados e informação 
públicas sobre questões básicas de saúde. 
 

Conteúdo Estudos básicos do corpo humano e o seu funcionamento; malnutrição; 
doenças mortíferas; como ter uma vida saudável com poucos recursos; 
funcionamento de clínicas e hospitais; a política de saúde em Moçambique 
e as consequências para a saúde comunitária. 
 
Questões específicas que são relevantes para o agente comunitário de 
saúde como doenças respiratórias e doenças infecciosas e sua transmissão 
como com HIV-SIDA e outras DTS, TB, malária e outras doenças transmitidas 
por vectores. 
  
Gravidez saudável e parto; marcas de referência para o desenvolvimento da 
criança saudável; segurança no trânsito e prevenção de acidentes;  abuso 
de drogas e álcool.  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; demonstrações; debates em 
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grupo; aulas práticas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; fazer tarefas de estudo atribuídas; escrever ensaios e 
relatórios. 
 
Investigações e trabalho de campo: excursões, observações, entrevistas 
estruturadas, conversas, participação em acções e campanhas de saúde. 
 

Avaliação O  exame é realizado no fim do 9º período. Será um exame oral com base 
num relatório do estudante. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e Inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  (2008). TCE: Controlo total da epidemia. 
Zimbabwe: Humana People to People. 
VIGUÉ-MARTIN (2010). Atlas do Corpo Humano. São Paulo: Barsa Planeta. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CONANT, Jeff & FADEM, Pam (2013). Guia comunitário de saúde ambiental. 
África do Sul: TALC. 
LICHTENBERG, Else (2000). A Luta contra o Sida na Comunidade Local. 
Maputo: ADPP Moçambique. 
MITANO, Fernando et al. (2016). Saúde e desenvolvimento na África 
Subsaariana: uma reflexão com enfoque em Moçambique. In Rio de Janeiro: 
Physis 26 [ 3 ], pp. 901-915. http://www.scielo.br/pdf/physis/v26n3/0103-
7331-physis-26-03-00901.pdf, acesso em 05-04-2020. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. ESCRITÓRIO REGIONAL PARA A 
ÁFRICA (2018). O Estado da Saúde na região Africana da OMS : Uma análise 
da situação da saúde, dos serviços de saúde e dos sistemas de saúde no 
contexto dos objectivos de desenvolvimento sustentável onde estamos 
onde precisamos de ir. Organização Mundial da Saúde. Escritório Regional 
para a África. 
PLURAL EDITORES ÁFRICA (2015). Guia das Profissões: Auxiliar de acção 
médica. Plural Editores África. 
PLURAL EDITORES ÁFRICA (2015). Guia das Profissões: Parteira. Plural 
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Editores África. 
SCHNEIDER, Ernesto (1986). A cura e a saúde pelos alimentos. Rio de 
Janeiro: Casa Publicadora. 
WEISSBERG, Vânia (2012). 100 Perguntas e Respostas sobre Álcool, Drogas 
e Tabaco. Lisboa: Pactor. 

13.30 Especialização II 

Código:  
C-20.2  

Créditos: 
9 

Título:  
Especialização II 

Ano: 3o Horas: 225  Período Nº: 7-8   /   Semestre: 5  / Semanas: 16 
Nível: 
Avançado 

Tipo:  
Opcional 

Pré-requisitos:   

A disciplina de base para esta especialização, ou  
Especialização I caso Especialização II for uma 
continuação ou aprofundamento da Especialização I. 

Comentário: A segunda especialização é estudada durante os 2x2 meses do 7º e 8 
período. 
Para um estudante que está querendo se especializar numa das disciplinas a 
nível da Escola Primária ou Secundária, ISET-ONE WORLD oferece as 
seguintes disciplinas de especialização: 
 
- Língua Portuguesa 
- Geografia 
- Educação Ambiental  
- Matemática 
- História  
- Língua Inglesa 
 
O estudante pode escolher outras especializações que ISET-ONE WORLD 
seja capaz de oferecer, p.ex. Psicopedagogia, Gestão Ambiental, Pesquisa 
como um Projecto, Saúde Pública e Comunitária ou Agricultura / Produção 
Alimentar.  
Em baixo vem a descrição das disciplinas de especialização mencionadas 
ligadas ao ensino a nível da Escola Primária e Secundária. 
O estudante pode escolher uma disciplina no período da primeira 
especialização e outra no próximo período ou pode escolher dedicar os dois 
períodos de especializações para aprofundar o conteúdo e/ou a didáctica 
de uma disciplina. 
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Objectivos Reforçar competências na disciplina escolhida; dominar a didáctica da 

disciplina e desenvolver habilidades do ensino da disciplina; construir 
capacidades para desenvolver programas inovativas de ensino e usar 
métodos inovativos quando ensina a disciplina a nível primário ou 
secundário.  
 
Construir a capacidade de estudar a disciplina com profundidade. 
 

Conteúdo Para as especializações em Língua Portugesa, Geografia, Matemática, 
História, Língua Inglesa e Educação Ambiental, os conteúdos incluem: 
 
Os elementos e conteúdos da disciplina como são ensinados a nível  
primário e secundário num contexto de aprendizagem comunitária; o 
estado da disciplina a nível primário, o conhecimento e as capacidades dos 
Moçambicanos dentro desta disciplina. Políticas governamentais 
relacionadas a esta disciplina. 

 
A didáctica de como ensinar usando os livros escolares do ensino primário; 
como usar as directrizes do currículo ministerial e como desenhar um 
currículo local enquanto ensina a nível primário. 

 
Como usar a DMM nas disciplinas do ensino primário; como produzir 
material didáctico e fazer planos e programas inovativos para uso no nível 
primário e secundário.  
 
Para outras escolhas de especialização os docentes e estudantes compõem 
os conteúdos para a especialização escolhida. 
 

Métodos Aulas teóricas; estudos individuais e em grupo. Investigar a situação da 
disciplina dentro da educação para jovens e adultos; ensinar a disciplina no 
nível primária e/ou secundária; produção de relatórios ; produção de 
tarefas de estudo e cursos de DMM na disciplina. 
 

Avaliação O exame é realizado durante o 3º ano no fim do 8º período. Tem uma parte 
académica e uma parte didáctica. A parte acadêmica é de forma escrita. A 
parte didáctica também é escrita, e em forma de um relatório de estudo de 
um tópico didáctico dentro da especialização. 
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Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

A bibliografia é para ser desenvolvida pelos docentes e estudantes. 

13.31 Estudos de Globalização  

Código:  
C-21 

Créditos: 
3 

Título:  
Estudos de Globalização 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 7   /   Semestre: 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Tornar-se capaz de definir e exemplificar a globalização. Conhecer as 
tendências actuais acerca da globalização, e tornar-se capaz de analisar as 
suas consequências. Conhecer o papel de instituições internacionais no 
processo de globalização. Ser capaz de perspectivar o futuro da 
globalização. 
 

Conteúdo Definição de globalização; história da globalização; tendências actuais de 
globalização; factores que aceleram a globalização; factores que fream a 
globalização; consequências da globalização; a relação entre pobreza e 
globalização; o papel de instituições internacionais no processo de 
globalização como OMC, FMI, Banco Mundial, Fórum Económico Mundial, 
OTAN e órgãos de superpotências como o Péntagono e a Reserva Federal 
dos EUA, CNN e BBC e a Iniciativa do Cinturão e Rota; a logística como 
calcanhar de Aquiles da globalização; novas empresas como Facebook, 
Google, Amazon, Uber, Airbnb; como trazer a problemática da globalização 
à comunidade; o futuro da globalização. 
 
Globalização como está sendo experienciada pelos pobres; movimentos 
contra a globalização e contra os efeitos da globalização; as crises da 
globalização como exemplificadas por desigualdade extrema, guerras, 
xenofobia e tendências fascistas, expansão de bairros-de-lata, fronteiras 
fechadas, crimes e protestos na rua. 
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Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; debates em grupo; uso de material 
audiovisual. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; escrever ensaios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: excursões, entrevistas, ensinar. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 7º período. Será oral e baseia-se num ensaio 
feito pelo estudante. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CHOMSKY, Noam (2016). Os senhores do mundo: Ensaios e conferências 
1969-2013. Bertrand Editora. 
HARVEY, David (2016). 17 Contradições para o fim do capitalismo. São 
Paulo: Boitempo. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BANCO MUNDIAL (2020) O comércio para o desenvolvimento na era das 
cadeias globais de valor. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 
2020. Visão geral. Washington: Banco Mundial. 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/393471570785360431/pdf/O
verview.pdf, acesso em 12-04-2020. 
CAMPOS, Luís & CANAVEZES, Sara (2007). Introdução à Globalização. 
Lisboa: Instituto Bento Jesus Caraça. 
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/2468/1/Introdu%C3%A7%
C3%A3o%20%C3%A0%20Globaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf, acesso em 12-04-
2020. 
CHOSSUDOVSKY, Michel (1999). A Globalização da Pobreza: Impactos das 
reformas do FMI e do Banco Mundial. São Paulo: Moderna. 
DAVIS, Mike (2006). Planeta Favela. São Paulo: Boitempo. 
FERNÁNDEZ, Carla & SODePAZ, Equipa (2013). Espaço por Um Comércio 
Justo. Escolar Editora. 
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GUERRA, Lucas (2018). Globalização, desenvolvimento e Buen Viver: A 
América Latina na construção de alternativas contra-hegemônicas à ordem 
mundial neoliberal. Araraquara - SP: Cadernos de Campo, n.24, pp. 85-111. 
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/download/11327/7923, 
acesso em 12-04-2020. 
IANNI, Octavio (1994). Globalização: novo paradigma das Ciências Sociais. 
USP - São Paulo: Estudos Avançados, v.8, n.21, pp. 147-163. 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n21/09.pdf, acesso em 12-04-2020. 
JANUÁRIO, Rui & GAMEIRO, António Ribeiro (2016). A Globalização e a 
Geopolítica Internacional. Escolar Editora. 
KLEIN, Naomi (2008). A Doutrina Do Choque. A Ascensão Do Capitalismo Do 
Desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
MIRANDA, Isabella Gonçalves & MERLADET, Fábio André Diniz (2012). Uma 
apresentação crítica dos conceitos de globalização hegemónica e contra-
hegemônica à luz das novas manifestações populares internacionais. São 
Paulo: Primeiros Estudos, n.3, pp. 7-24. 
http://www.periodicos.usp.br/primeirosestudos/article/download/52537/5
6503, acesso em 12-04-2020. 
NORLING, Mikael et al. (2009) Frente de História. Primeira edição privada. 
SANTOS, Milton et al.: organização (2002). O Novo Mapa do Mundo: Fim de 
Século e Globalização. 4.ed. São Paulo: Annablume. 
SAVITE, Adilson (2015). Lições e Ilações das Organizações Políticas 
Internacionais. Escolar Editora. 
SHIVA, Vandana (2003). Monoculturas da Mente: Perspectivas da 
Biodiversidade da Biotecnologia. São Paulo: Global. 
VÁRIOS AUTORES (2017). O Grande Retrocesso: um debate internacional 
sobre as grandes questões do nosso tempo. Rio de Janeiro: Objectiva. 

13.32 Ambiente Global 

Código:  
C-22 

Créditos: 
4 

Título:  
Ambiente Global 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 7   /   Semestre: 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Conhecer e compreender a teoria de Gaia. Conhecer e tornar-se capaz de 
explicar os nove limites planetários e o seu estado, e tomar uma posição 
perante as consequências. Tornar-se excelente em compreender e explicar 
o aquecimento global e as mudanças climáticas. Reflectir sobre o papel do 
educador na solução dos problemas ambientais globais e locais. 
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Conteúdo Os problemas ambientais numa perspectiva antropológica. Definição de 

natureza e ecologia. 
 
Exemplos de eventos catastróficos ambientais;  os nove limites planetários 
e o seu estado; problemas ambientais em simultâneo; teoria de GAIA; 
relação entre problemas ambientais e sistema económico; a impossibilidade 
de crescimento sem fim – e os limites naturais da globalização capitalista; 
soluções sustentáveis conforme governos, empresas transnacionais, 
movimentos populares; o papel da legislação na solução de problemas 
ambientais; o “Green New Deal” traz solução?  
 
A poluição química e nuclear em todos os ambientes planetários; como os 
seus efeitos são sentidos pelos pobres, e o que esperar acerca da poluição 
no futuro. 
 
Aquecimento global e mudanças climáticas: as razões, a física e química 
atrás, os contribuintes, os efeitos, as vítimas, os motivos dos negadores. 
 
Como trazer os problemas do ambiente global à comunidade? O que a 
comunidade pode fazer? 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; debates em grupo; uso de material 
audiovisual; simulação de aulas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; escrever relatórios, ensaios e artigos para jornais e 
o website do ISET–ONE WORLD. 
 
Investigações e trabalhos de campo: excursões, entrevistas, conversas, 
ensinar, oratória e debates públicos. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 7º período. Será oral e baseia-se num 
relatório feito pelo estudante. 
  

Línguas de Português e inglês  
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ensino 
Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
LOVELOCK, James (2007). GAIA: Um Novo Olhar sobre a Vida na Terra. 
Lisboa: Edições 70. 
PRIMAVESI, Ana (2014). Pergunte ao solo e às raízes. São Paulo: Nobel. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ALBUQUERQUE, Bruno Pinto de (2007). As relações entre o homem e a 
natureza e a crise sócio-ambiental. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/monografia/13.pdf, acesso em 13-04-
2020. 
ARQUINO, Adriana Maria & ASSIS, Renato Linhares de (2005). Agroecologia: 
princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília: 
Embrapa. 
BOFF, Leonardo (2015). Sustentabilidade: o que é e o que não é. Petrópolis: 
Vozes. 
CAPRA, Fritjof (2006). Alfabetização ecológica. São Paulo: Cultrix. 
DAWSON, Jonathan et al.: organização (2017). Economia de Gaia: Viver bem 
dentro dos limites planetários. Rio de Janeiro: Roça Nova. 
FAGAN, Brian M. (2013). O Aquecimento Global: A Influência do Clima no 
Apogeu e Declínio das Civilizações. São Paulo: Lafonte. 
FLEURY, Prof. José Maria (2009). Aquecimento Global: O que podemos 
fazer. Goiânia: Kelps. 
FOSTER, John Bellamy et al. (2010): The Ecological rift - Capitalism's War on 
the Earth. New York: Monthly Review Press. 
GUERRA, António José Teixeira et al. (2015). Erosão e conservação dos 
solos, 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
LOVELOCK, James (2010). GAIA: Alerta Final. Rio de Janeiro: Intrínseca. 
LUTZENBERGER, José (1990). GAIA: O Planeta Vivo (por um caminho suave). 
Porto Alegre: L&PM. 
O’NEILL, Dan et al.: organização (2010). Enough is Enough: Ideas for a 
sustainable economy in a world of finite resources. The report of the Steady 
State Economy Conference. Leeds – Reino Unido: Center for the 
Advancement of the Steady State Economy and Economic Justice for All. 
RODRIGUES, Jorge & DUARTE, Manuela (2012). Responsabilidade Social e 
Ambiental das Empresas. Escolar Editora. 
SOUZA, Marcus Aurélio de (2005). Poluição Nuclear: A Inserção da Educação 
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Ambiental no Ensino Médio na Perspectiva Globalizante Via Enfoque CTS. 
Florianópolis – SC: Universidade Federal de Santa Catarina. 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102682/222393.p
df?sequence=1, acesso em 13-04-2020. 
THOMPSON, William Irwin (2014). GAIA - uma teoria do conhecimento. São 
Paulo: GAIA. 
VEIGA, José Eli da (2015). Para entender o desenvolvimento sustentável. 
São Paulo: Editora 34. 

13.33 Sociologia da Pobreza na África 

Código:  
C-23 

Créditos: 
3 

Título:  
Sociologia da pobreza em África 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 8   /   Semestre: 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Tornar-se consciente dos efeitos sociológicos da pobreza em África. 
Considerar como o estudo da sociologia da pobreza em África pode ser uma 
ferramenta para mudança social. 
 

Conteúdo Definição de pobreza, vulnerabilidade e marginalização; quem são “os 
pobres”; mensuração da pobreza em África; desigualdade social em África; 
sociologia urbana em África; estratégias rurais e urbanas; migrações e 
mobilidade em África; implicações sociais das deslocações em, para e de 
África; as razões das deslocações; influência da modernização na pobreza; a 
vulnerabilidade do trabalho formal e informal; a feminização da pobreza; 
pobreza e violência; o poder político dos marginalizados; resultados de 
programas de assistência; percepções da elite sobre pobreza e 
desigualdade.  
 
Solidariedade e conflito dentro de e entre comunidades pobres e os efeitos 
a longo prazo das políticas coloniais de dividir e reinar bem como das 
ideologias das lutas de libertação. 
 
O estudo da sociologia da pobreza em África como uma ferramenta para 
mudança social. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
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seguidas por críticas construtivas; debates em grupo;  
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; escrever relatórios e ensaios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: excursões, entrevistas, conversas. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 7º período. Será oral e baseia-se num 
relatório feito pelo estudante. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
AUC/OECD (2018). Dinâmicas do desenvolvimento em África 2018: 
Crescimento, emprego e desigualdades. AUC, Addis Ababa/OECD 
Publishing, Paris. https://au.int/sites/default/files/documents/35488-doc-
africas_development_dynamics_report_2018-pot.pdf, acesso em 14-04-
2020. 
INSTITUTO TRICONTINENTAL DE PESQUISA SOCIAL (2019). Soberania de 
Recursos: Agenda para que a África saia do Estado de Saque. Tricontinental 
Dossiê no. 16. https://www.thetricontinental.org/wp-
content/uploads/2019/05/190507_Dossier-16_PT_Final_web.pdf, acesso 
em 14-04-2020. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ARRUDA, Ricardo et al. (2014). O Que é Exlusão Social? Escolar Editora. 
BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO (2018). Perspetivas Económicas 
em África 2018. Banco Africano de Desenvolvimento. 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Pe
rspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf, acesso em 14-04-2020. 
BANCO MUNDIAL (2001). Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 
2000/2001: Luta contra a Pobreza. Washington DC – Banco Mundial. 
http://documents.worldbank.org/curated/pt/927161468164645652/pdf/22
6840PORTUGUE1za20001200101PUBLIC1.pdf, acesso em 14-04-2020. 
BEEGLE, Kathleen et al. (2016). Poverty in a Rising Africa. Washington DC: 
World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22575/97
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81464807237.pdf?sequence=10&isAllowed=y, acesso em 14-04-2020. 
BURGIS, Tom (2015). A Pilhagem de África. Lisboa: Vogais. 
CRUZ e SILVA, Teresa et al.: organização (2012). Como fazer ciências sociais 
e humanas em África: Questões epistemológicas, metodológicas, teóricas e 
políticas. Dakar: CODESRIA. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-
sur/20131028053636/ComoFazer.pdf, acesso em 14-04-2020. 
FAO & UNECA (2018). Africa - Regional Overview of Food Security and 
Nutrition. Addressing the threat from climate variability and extremes for 
food security and nutrition. FAO / UNECA. 
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/2018-
Africa-Regional-Overview-of-Food-Security-and-Nutrition-
Report/layout_fly.pdf, acesso em 14-04-2020. 
FERNANDES, Lito Nunes (2010). A pobreza na África subsaariana e suas 
consequências no mundo globalizado. Salvador – BA: Revista de 
Desenvolvimento Económico Ano XIII Nº 22, pp. 87-96. 
https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/viewFile/1215/1202, 
acesso em 14-04-2020. 
ILIFFE, John (1987). The African Poor: A History. Cambridge University Press. 
ISET-ONE WORLD (2008). Lutando ao lado dos Pobres. Changalane: ISET-
ONE WORLD. 
MAZRUI, Ali A.: organização (2011). História Geral da África - Volume VIII: 
África desde 1935. São Paulo: Cortez. 
MENEZES, Cynara (2018). Wakanda, O Eldorado africano cuja existência o 
homem branco roubou. https://www.socialistamorena.com.br/wakanda-o-
eldorado-africano-cuja-existencia-o-homem-branco-roubou/, acesso em 14-
04-2020. 
WAR ON WANT et al. (2006). Forces for Change: Informal Economy 
Organizations in Africa. London: War on Want / Workers Education 
Association of Zambia / AZIEA. 
https://waronwant.org/sites/default/files/Forces%20for%20Change%20-
%20Informal%20economy%20organisations%20in%20Africa.pdf, acesso em 
14-04-2020. 

13.34 Didáctica da Aprendizagem Comunitária 

Código:  
C-24 

Créditos: 
3 

Título:  
Didáctica da aprendizagem comunitária 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 8   /   Semestre: 5 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 
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Objectivos Obter domínio da teoria e prática da didáctica para a aprendizagem 
comunitária. 

Conteúdo Razão e objecto do módulo; didáctica comunitária como conceito 
pedagógico; o bairro como aula das descobertas; pedagogia de Freinet; uso 
de tecnologias modernas na didáctica comunitária; a solidariedade como 
didáctica; didáctica e diversidade sociocultural; didáctica para o 
desenvolvimento humano. 
 
Práticas da educação do campo; práticas da educação popular; práticas do 
professor comunitário; didáctica de campanhas de saúde, de igualdade de 
género e de outros assuntos de importância para a comunidade.  
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; debates em grupo; simulação de aulas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; planificação de aulas; escrever 
relatórios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas, conversas, ensinar. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 8º período. Será oral e baseia-se num 
relatório feito pelo estudante ou numa demonstração pelo estudante como 
educador num contexto de aprendizagem comunitária. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ELIAS, Marisa Del Cioppo: organização (2002). Pedagogia Freinet: teoria e 
prática. Campinas – SP: Papirus. 
FREIRE, Paulo et al. (2009). Pedagogia da Solidariedade. Indaiatuba – SP: 
Villa das Letras. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP ANGOLA (2009). Manual do Clube de Juventude. Luanda: ADPP 
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Angola. 
ADPP MOÇAMBIQUE (2014). 70 Escolinhas: Panorâmica dos Períodos no 
Ano 1, Ano 1 mês a mês, documento de trabalho 1. Maputo: ADPP 
Moçambique. 
BRANDÃO,  Carlos Rodrigues (2017). O que é Educação Popular. São Paulo: 
Brasiliense. 
CONANT, Jeff & FADEM, Pam (2013). Guia comunitário de saúde ambiental. 
Africa do Sul: Editora Talc. 
FREINET, Celestin (2004). Pedagogia do bom senso. 7.ed. São Paulo: WMF 
Martins Fontes. 
FREIRE, Paulo (2016). Pedagogia do oprimido, 62.ed. Rio de Janeiro: Paz & 
Terra. 
GADOTTI, Moacir (1992). A Educação contra a Educação: O Esquecimento 
da Educação e a Educação Permanente. 5.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
GADOTTI, Moacir (2012). Educação popular, educação social, educação 
comunitária - Conceitos e práticas diversas, cimentadas por uma causa 
comum. Brasília: Diálogos, v.18, n.1, pp. 10-32. 
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDL/article/download/3909/2386, 
acesso em 15-04-2020. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011). Manual Agente Comunitário: Projecto 
de Alfabetização e Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades 
Pesqueiras de Caboledo e Buraco. Zimbabwe: Humana People to People. 
IBAM / ICCB / ONU MULHERES (2015). Projeto Gênero e Direitos Humanos: 
Construindo diálogos para a autonomia econômica. Rio de Janeiro: Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal. 
http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/genero_dh.pdf, acesso 
em 15-04-2020. 
LAURITSEN, Josie (2002). Direitos Humanos na vida diaria: um guia 
individual e comunitário. Angola: Proliteracy worldwide. 
LIBÂNEO, José Carlos (2018). Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez. 
MARTINS, Ernesto Candeias (2015). Pedagogia social em contexto 
comunitário: nos meandros das aprendizagens não formais. Palma de 
Mallorca: Educació i Cultura, n.125, pp. 127-146. 
https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/3168/1/Educacio%20i%20c
ultura-%20pedagogia%20social.pdf, acesso em 15-04-2020. 
SILVA, Marco et al.: organização (2019). Didática: abordagens teóricas 
contemporâneas, volume I. Salvador BA: Edufba. 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/30770/1/Did%C3%A1tica%20-
%20Abordagens%20te%C3%B3ricas%20contempor%C3%A2neas.pdf, 
acesso em 15-04-2020. 
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13.35 Políticas e Práticas de Organizações de Desenvolvimento 

Código:  
C-25 

Créditos: 
3 

Título:  
Políticas e Práticas de Organizações de 
Desenvolvimento 

Ano: 3o Horas: 75 Período Nº: 9   /   Semestres: 5-6 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Conhecer e compreender as políticas e práticas de organizações de 
desenvolvimento. Participar na prática de uma organização de 
desenvolvimento.  
 

Conteúdo O que é uma organização de desenvolvimento; visão geral das organizações 
de desenvolvimento em Moçambique e os seus objectivos, políticas e 
práticas; políticas e práticas da ADPP Moçambique. 
 
A importância de organizações em Moçambique para os pobres, como 
ONG’s nacionais e internacionais, OBC’s, cooperativos, sindicatos, 
organizações baseadas em família e tradição, organizações religiosas, 
organizações de pequenos negociadores, organizações criminosas e 
comunidades virtuais; quais dessas são envolvidas em desenvolvimento e 
como, e quais dessas são um impedimento para desenvolvimento social, 
económico e humano.  
  

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; uso de material audiovisual. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; escrever relatórios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas; conversas; inquéritos; 
observações; estágio com uma organização de desenvolvimento que não é 
ADPP. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 8º período. Será um exame escrito em forma 
de um relatório feito pelo estudante, que será avaliado. 
  

Línguas de Português e inglês  
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ensino 
Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
COLETIVO PÉS DESCALÇOS (2009). Guia Pés Descalços, para trabalhar com 
Organizações e Mudança Social. África do Sul: Community Development 
Resource Association. http://new.institutofonte.org.br/wp-
content/uploads/2017/07/O-GUIA-PES-DESCALCOS_Instituto_Fonte.pdf, 
acesso em 21-04-2020. 
SOARES, Marcos Antonio Quezado (2013). Apostila: Elaboração de projetos.  
Brasília: ENAP/CGPROG/DDG, 2013. 
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2526/1/Apostila%20-
%20Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20Projetos.pdf, acesso em 21-04-
2020. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP MOÇAMBIQUE (2018). Relatório Anual 2017: Empoderando Pessoas. 
Maputo: ADPP Moçambique. 
ALMEIDA, Filipe: organização (2016). Introdução à Gestão de Organizações. 
4.ed. Escolar Editora. 
CHICHAVA, Sérgio (2019). O IESE e a pesquisa sobre “Moçambique no 
mundo” (2010-2018), pp. 321-334  in CHICHAVA, Sérgio: organização 
(2019). Desafios para Moçambique 2019. Maputo: IESE. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2020). Humana People to People Progress 
Report 2019. Zimbabwe: Humana People to People. 
http://www.humana.org/images/publications/Progress-Report-2019.pdf, 
acesso em 21-04-2020. 
INSTITUTO FONTE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2012). Coleção 
“Caminhos para o desenvolvimento de Organizações da Sociedade Civil”. 
São Paulo: Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social. 
http://new.institutofonte.org.br/colecao-caminhos-para-o-
desenvolvimento-de-organizacoes-da-sociedade-civil/, acesso em 21-04-
2020. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB. 
NÚÑEZ NOVO, Benigno (2018). Organizações internacionais. 
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10564/Organizacoes-
internacionais, acesso em 20-04-2020. 
PARREIRA, José (2015). Organizações de Base Comunitária: Que papel no 
Conceito e Implementação do Desenvolvimento a Partir de Baixo? Novas 
Edições Acadêmicas. 
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PIVA Carline et al. (2015). Manual de Mobilização de Recursos. São Paulo: 
Fundação Telefônica Vivo. http://new.institutofonte.org.br/wp-
content/uploads/2017/05/Manual-Mobilizacao-Recursos_Telefonica-VIVO-
IF.pdf, acesso em 21-04-2020. 
PLANK, David N. (1993) Cooperação e condicionalidade: O Estado 
Moçambicano na nova ordem mundial. Maputo: ASDI. 
SILVA, Antonio Augusto Gomes dos Santos (2013). As ONGs como 
instrumento de política externa no contexto da cooperação internacional 
para o desenvolvimento: O caso dos Estados Unidos e da Suécia. 
Universidade de Brasília: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. 
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/16526/1/2013_AntonioAugust
oGomesdosSantosSilva.pdf, acesso em 21-04-2020. 
SOUZA RIBAS, Eliana Ribeiro de & RIBAS JR., Fabio Barbosa (2004).  
Organizações de base, redes intersetoriais e processos de desenvolvimento 
local: o desafio da sustentabilidade. Bogotá - Colômbia: Red Interamericana 
de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base – RedE 
América. http://prattein.com.br/home/dados_anexos/154.pdf, acesso em 
21-04-2020. 

13.36 Geografia da Pobreza em Moçambique 

Código:  
C-26 

Créditos: 
4 

Título:  
Geografia da pobreza em Moçambique 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 9   /   Semestres: 5-6 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Compreender o conceito da geografia nova conforme Milton Santos e 
reflectir sobre como pode ser usado no estudo da pobreza em 
Moçambique. Mapear a situação da pobreza em Moçambique baseando-se 
em estatísticas, documentos e um estudo de várias localizações. 
 

Conteúdo Conceito da geografia nova conforme Milton Santos; como aplicar a 
geografia nova na geografia da pobreza em Moçambique; estratégias para 
encontrar estatísticas e documentos que podem ajudar na mapeamento da 
situação de pobreza em Moçambique; como usar estatísticas e documentos 
nesse mapeamento; preparação de investigações em várias localizações 
sobre a situação dos pobres; como informar sobre a situação da pobreza 
em Moçambique. 
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Planificar e implementar, em equipa, um estudo geográfico de pobreza, e 
concluir sobre isso nos produtos/relatórios do estudo. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; debates em grupo. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; escrever relatórios dos estudos 
de campo. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas; conversas; observações; 
imersão na vida do povo; oratório e debates públicos. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 9º período. Será um exame oral que baseia-
se num produto/relatório feito pelo estudante. O exame pode ser exame 
em grupo. Neste caso, as qualificações são feitas separadamente para cada 
examinando. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BRITO, Luis et al.: organização (2009). Protecção Social: Abordagens, 
desafios e experiências para Moçambique. Maputo: IESE. 
SANTOS, Milton (2007). O Espaço do Cidadão. 7.ed. São Paulo: Edusp. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BANDEIRA, Mário Leston & PINTASSILGO, Sónia Cardoso (2018). Introdução 
à Demografia: trabalhos práticos. Escolar Editora. 
BRITO, Luis et al. (2010): Pobreza, Desigualdade e Vulnerabilidade em 
Moçambique. Maputo: IESE. 
CAMARGO, Adriane de Sousa (2018). Capitalismo e sua Geografia: uma 
entrevista com David Harvey. São Paulo: Geousp - Espaço e Tempo, Volume 
22, No. 2, pp. 469-475. 
http://www.revistas.usp.br/geousp/article/download/146741/148252/, 
acesso em 24-04-2020. 
CASTRO. Josué de (1983). Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou 
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aço. 10.ed. Rio de Janeiro, Antares. 
CHICHAVA, Sérgio: organização (2019). Desafios para Moçambique 2019. 
Maputo: IESE. 
CONCEIÇÃO, Francisco da (2015). Implicações Políticas da Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento em Moçambique: Da Solidariedade 
Socialista à Trajetória Tradicional do Norte e à Experiência Emergente do Sul 
(1975-2013). Rio de Janeiro: UERJ. http://www.iesp.uerj.br/wp-
content/uploads/2017/06/Tese_Francisco-da-Concei%C3%A7%C3%A3o.pdf, 
acesso em 24-04-2020. 
FEIJÓ, João & RAIMUNDO, Inês Macamo: organização (2018). Movimentos 
Migratórios para Áreas de Concentração de Grandes Projectos. Maputo: 
Publifix. 
FORQUILHA, Salvador: organização (2018). Desafios para Moçambique 
2018. Maputo: IESE. 
FREITAS, Maria Luísa V. de & PEREIRA, Sara (2013). Metodologia de 
Geografia. Plural Editores África. 
HARVEY, David (2017). Que tipo de Geografia para que tipo de política 
pública? Campinas – SP: Boletim Campineiro de Geografia, v.7, n.2, pp. 485-
498. http://agbcampinas.com.br/bcg/index.php/boletim-
campineiro/article/download/361/2017v7n2_Traducao_DHarvey/, acesso 
em 24-04-2020. 
MAPENGO, Manuel (2011). Migração Rural – Urbana e Crescimento 
Populacional da Cidade de Maputo. Maputo: Publifix. 
NGUIRAZE, Andre Camanguira & AIRES, Jussara Danielle Martins (2011). 
Moçambique: processos de participação das comunidades rurais no 
desenvolvimento local. Seropédica – RJ: Revista IDeAS, V. 5, N. 1, pp. 30-65. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4060640.pdf, acesso em 24-
04-2020. 
RAMOS, Tatiana Tramontani (2014). Uma Geografia da pobreza urbana: 
informalidade e precarização do trabalho. Campinas SP: Boletim Campineiro 
de Geografia, v.4, n.1, pp. 7-26. 
http://agbcampinas.com.br/bcg/index.php/boletim-
campineiro/article/download/124/pdf_v4n12014_TatianaRamos/, acesso 
em 24-04-2020. 
SARAIVA, José Flávio Sombra (2008). A África na ordem internacional do 
século XXI: mudanças epidérmicas ou ensaios de autonomia decisória? 
Brasília: Revista Brasileira de Política Internacional, 51 (1), pp. 87-104. 
http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n1/a05v51n1.pdf, acesso em 24-04-
2020. 
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13.37 Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 

Código:  
C-27 

Créditos: 
5 

Título:  
Metodologia de Estudo de Caso (MIC III) 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 9   /   Semestres: 6 / Semanas: 13 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

nenhum 

Objectivos Obter domínio da teoria e prática da metodologia de estudo de caso. 
Executar um estudo de caso numa comunidade pobre, seguida por uma 
acção para melhorar certas condições de vida nessa comunidade. 
 

Conteúdo Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais; estudo de caso: introdução, 
desenvolvimento de um estudo de caso; desenvolver teoria com base em 
estudos de caso.  
 
Métodos da pesquisa em antropologia social e as questões éticas inerentes 
a pesquisa antropológica; a importância de observar e escutar antes de 
fazer perguntas e conclusões num estudo de caso; pesquisa em forma de 
estudo de caso vs. pesquisa-acção e os papéis e obrigações do pesquisador.   
 
Exemplos de estudos de caso; exemplos de teorias com base em estudos de 
caso; preparações para um estudo de caso. 
  

Métodos Aulas: aulas teóricas; palestras de visitantes; apresentações por estudantes 
seguidas por críticas construtivas; debates em grupo. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; formulação e planificação de 
um estudo de caso; escrever relatórios. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas; conversas; observações; 
imersão na vida do povo; acção comunitária com base nas conclusões do 
relatório do estudo de caso. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 9º período. Tem uma parte escrita e uma 
parte oral. A parte escrita consiste na elaboração do relatório do estudo de 
caso e do relatório da acção comunitária. O exame oral baseia-se nestes 
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dois relatórios e na compreensão do estudante da teoria de estudo de caso. 
A nota final será a média da parte escrita e da parte oral. O exame pode ser 
um exame em grupo. Nesse caso, a nota da parte oral será individual. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CAMPOS, Arminda Eugenia Marques et al. (s.d.): O planejamento de 
projetos sociais: dicas, técnicas e metodologias. 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2154.pdf, 
acesso em 24-02-2020. 
YIN, Robert K. (2015). Estudo de Caso - Planejamento e Métodos. 5.ed. 
Porto Alegre: Bookman. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BASSEY, Michael (1999). Case Study Research in Educational Settings. 
Philadelphia: Open University Press. 
BRINGEL, Breno & MALDONADO, E. Emiliano (2016). Pensamento Crítico 
Latino-Americano e Pesquisa Militante em Orlando Fals Borda: práxis, 
subversão e libertação. Rio de Janeiro: Direito & Práxis, Vol. 07, N. 13, pp. 
389-413. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/21832/15904, 
acesso em 25-04-2020. 
COSTA, Sergio Francisco (2001). Método Cientifico: Os Caminhos da 
Investigação. São Paulo: Harbra. 
EMERSON, Robert et al. (2011). Writing Etnographic Fieldnotes. 2.ed. 
University of Chicago Press. 
FALS BORDA, Orlando (2016): Reflexões sobre a aplicação do método de 
Estudo-Ação na Colômbia. In Rio de Janeiro: Direito & Práxis, Vol. 07, N. 13, 
p. 771-788. https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/21827/15938, 
acesso em 27-02-2020. 
GAGNON, Yves-Chantal (2010). The Case Study as Research Method: A 
Practical Handbook. Quebec City: PUC. 
GIL, António Carlos (2016). Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GIL, Antonio Carlos (2016). Métodos e técnicas de pesquisa social, 6.ed. São 
Paulo: Atlas. 
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GOLDENBERG, Mirian (1997). A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2019). Formulação das Árvores do Problema e 
de Objectivos – O Método e a sua Lógica. ISET-ONE WORLD. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2015). Introdução à formulação de metas e 
indicadores de um projecto. ISET-ONE WORLD. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade (1991). Fundamentos 
de metodologia científica, 3.ed. São Paulo: Atlas. 
MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria (2015). Metodologia 
do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
MCINTYRE, Alice (2008). Participatory Action Research. London: SAGE 
Publications. 
MEIRINHOS, Manuel & OSÓRIO, António (2010). O estudo de caso como 
estratégia de investigação em educação. Bragança: EDUSER, Vol 2(2), pp. 
49-65. 
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/3961/1/O%20estudo%20d
e%20caso%20como%20estrat%C3%A9gia%20de%20investiga%C3%A7%C3
%A3o%20em%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf, acesso em 25-04-2020. 
OLIVEIRA, Maria Marly de (2007). Como fazer pesquisa qualitativa. 
Petrópolis: Vozes. 
PACHECO DE CARVALHO, Bernardo (2016). Manual de Análise de 
Viabilidade de Programas e Projectos para o Desenvolvimento Sustentável. 
Changalane: ISET-ONE WORLD / Lisboa: REDISA / CIAT-CD. 
RICHARDSON, Robert Jarry (2015). Pesquisa Social. São Paulo: Atlas. 
SERRA, Carlos (2014). Observar Sentir Analisar. Escolar Editora. 
SOUZA COSTA, Alexandre de et al. (2013). O uso do método estudo de caso 
na Ciência da Informação no Brasil. Ribeirão Preto – SP: InCID, v. 4, n. 1, pp. 
49-69. http://www.revistas.usp.br/incid/article/download/59101/62099/, 
acesso em 25-04-2020. 
SOUZA, João Francisco (1997). Pesquisa ação participante - realidades e 
desafios. Recife: Tópicos Educacionais v.15, n.1-2, pp. 65-104. 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/22
472/18654, acesso em 27-02-2020. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: 
Cortez. 
TOLEDO, Luciano Augusto & SHIAISHI, Guilherme de Farias (2009). Estudo 
de caso em pesquisas exploratórias qualitativas: um ensaio para a proposta 
de protocolo do estudo de caso. Curitiba: Revista da FAE, V. 12, N.1, pp. 
103-119. https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/download/288/195, 
acesso em 25-04-2020. 
YIN, Robert K. (2016). Pesquisa Qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: 
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Penso. 

13.38 Agricultura 

Código:  
C-28 

Créditos: 
6 

Título:  
Agricultura 

Ano: 3o Horas: 150 Período Nº: 9   /   Semestres: 6 / Semanas: 13 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Ganhar a compreensão prática e teórica de agricultura, técnicas de cultivo e 
as economias de cultivar. Tomar posição acerca da zona de tensão entre 
pequenos agricultores e multinacionais.  
 

Conteúdo Políticas de governos africanos para o desenvolvimento da agricultura; 
organizações de pequenos agricultores contra multinacionais; soberania 
alimentar vs. segurança alimentar. 
 
As condições gerais de agricultores e camponeses em Moçambique – 
condições em relação ao clima, fornecimento de materiais,  mercado e à 
logística e finanças; 
Água como um recurso fundamental na agricultura (e como retê-la); 
Agricultura regenerativa contra agricultura convencional; práticas da 
agricultura regenerativa; como ensinar as técnicas da agricultura 
regenerativa. 
O solo vivo: como medir e como melhorá-lo; os fundamentos da biologia 
vegetal e da ciência animal; como assegurar quantidade e qualidade na 
produção e preservação de alimentos. 
Agricultura do futuro: como criar mudanças para obter uma produção 
agrícola sustentável – exemplos do mundo e de Moçambique. 
 

Métodos Aulas: aulas teóricas e práticas; palestras de visitantes; debates em grupo. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura e consulta de livros e outros documentos; pesquisa na 
biblioteca e na internet; debates em grupo; escrever ensaios, trabalho de 
laboratório e em viveiro de plantas. 
 
Investigações e trabalhos de campo: entrevistas; conversas; observações; 
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trabalho prático; ensinar.  
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 9º período. O exame consiste numa parte 
escrita e numa parte demonstrativa. A parte escrita baseia-se na teoria do 
módulo. A parte demonstrativa é demonstração do resultado do trabalho 
prático do estudante. A nota final é a média das duas partes. 
  

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
MAZOYER, Marcel & ROUDART, Laurence (2009). História das agriculturas 
no mundo. São Paulo: Unesp. 
 
PACHECO DE CARVALHO, Bernardo (2016). Manual de Formação: 
Agricultura, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável. 
Changalane: ISET-ONE WORLD / Lisboa: REDISA / CIAT-CD. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP MOZAMBIQUE (s.d.). Farmers Club: The project leader manual. 
ARQUINO, Adriana Maria & ASSIS, Renato Linhares de (2005). Agroecologia: 
princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília: 
Embrapa. 
COSTA, Sunamita Iris Rodrigues Borges da (2015). Tecnologias alternativas: 
Repensando a agricultura familiar. Curitiba: Appris. 
GUERRA, António José Teixeira et al. (2015). Erosão e conservação dos 
solos, 10. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil. 
HENZ, Gilmar et al.  (2007). Produção orgânica de hortaliças. Brasília: 
Embrapa. 
INÁCIO, Caio de Teves (2009). Compostagem: Ciência e prática para a 
gestão de resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa. 
MALAVOLTA, Eurípides et al. (2002). Adubos e adubações. São Paulo: 
Nobel. 
MOSCA, João (2014). Aspectos da Competitividade e Transformação do 
Sector Agrário em Moçambique. Escolar Editora. 
MOSCA, João: organização (2012). Contributos para o Debate da Agricultura 
e do Desenvolvimento Rural. Escolar Editora. 
MOSCA, João: organização (2015). Sector Familiar Agrário e 
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Desenvolvimento em Moçambique. Escolar Editora. 
PATERNIANI, Ernesto (2006). Ciência, agricultura e sociedade. Brasília: 
Embrapa. 
PRIMAVESI, Ana (2014). Pergunte ao solo e às raízes. São Paulo: Nobel. 
ROGERS, Marc (2005). Uso de sementes em horticultura e jardinagem. Mem 
Martins - Portugal: Europa-América. 
SPERRY, Suzana et al. (2003). Associação de pequenos produtores rurais. 
Brasília: Embrapa.  
STRAWBRIDGE, Dick & STRAWBRIDGE, James (2015). Legumes e Verduras. 
São Paulo: Publifolha. 
WISE, Timothy A. (2019). Eating tomorrow – agribusiness, family farmers, 
and the battle for the future of food. New York: New Press. 

13.39 Pedagogia do Ensino de Adultos 

Código:  
C-29 

Créditos: 
5 

Título:  
Pedagogia do Ensino de Adultos 

Ano: 3o Horas: 125 Período Nº: 9   /   Semestres: 6 / Semanas: 13 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Compreender as principais teorias de alfabetização; identificar as teorias da 
alfabetização expressas nos livros escolares moçambicanos; considerar 
como alfabetizar com base em teorias conhecidas. 

 
Conhecer as principais teorias acerca do ensino de adultos e da educação 
popular. Reflectir sobre o papel do educador no ensino de adultos, 
especialmente em comunidades vulneráveis. Treinar-se em implementar 
esse papel.  
 

Conteúdo Teorias de alfabetização; a alfabetização como prática social; multi-
alfabetizações; implicações práticas das teorias de alfabetização no ensino; 
experiências de alfabetização; ensino inclusivo na alfabetização; 
alfabetização de adultos e experiências de campanhas de alfabetização de 
adultos em Moçambique e em outros países. 
 
História da educação de adultos e da educação popular; Grundtvig e o 
conceito da palavra viva contra a palavra morta, e de animação e 
elucidação; o pensamento político--pedagógico freireano e a educação 
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popular; as recomendações da UNESCO acerca do ensino e aprendizagem 
de adultos; princípios pedagógicos para ensino de adultos em comunidades 
vulneráveis; formação do educador no ensino de adultos; o cérebro adulto 
e a sua capacidade de aprender. 
 
A pedagogia da extensão agrícola, dos serviços de saúde comunitária e para 
lideres locais e agências governamentais envolvidas em questões da 
educação cívica como eleições, direitos à terra, herança e prontidão para 
catástrofes. 
 
O papel e ética do educador adulto e como proteger e suportar a dignidade 
do aluno adulto; o direito de todos os cidadãos a ser informado e à procura 
de novos conhecimentos.  
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas pelo professor, incluindo estudos de grupo; análises 
em comum com debates; leitura de textos em comum; planificação, 
avaliação, conclusão. 
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura de livros e de outros documentos; pesquisa na biblioteca e 
na internet; reflexão e análises; elaboração de planos de ensino. 
 
Investigações e trabalho de campo: ensinar adultos; entrevistas; exame do 
povo. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 9º período. Será um exame oral com base no 
relatório do exame de povo.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CAMBAZA, Ana (2008). Literacia: livro do alfabetizador. Maputo: Plural. 
FERREIRA, Paulo da Trindade (2007). Guia do animador na formação de 
adultos. 6.ed. Lisboa: Presença. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
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CHAUÍ, Marilena (1986). Conformismo e Resistência. São Paulo: Brasiliense. 
FREIRE, Paulo (1967). Educação Como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra. 
FREIRE, Paulo (1989). A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam. São Paulo: Cortez.  
FREIRE, Paulo (2001). Política e educação: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez. 
GADOTTI, Moacir (2014). Por uma política nacional de educação popular de 
jovens e adultos. São Paulo: Moderna. 
GADOTTI, Moacir & ROMÃO, José Eustáquio (2011). Educação de Jovens e 
Adultos: teoria, prática e proposta. 12.ed. São Paulo: Cortez. 
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira & PIERRO, Maria Clara di (2013). 
Preconceito contra o analfabeto. São Paulo: Cortez. 
GATO, Rui Pedro Madeira (2011). N.F.S. Grundtvig e as Escolas Populares 
Dinamarquesas: Contributos para e Educação de Adultos. Universidade de 
Lisboa: Instituto de Educação. 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6310/1/ulfpie040084_tm.pdf, 
acesso em 12-04-2020. 
OSÓRIO, Agustin Requejo (2005). Educação permanente e educação de 
adultos. Lisboa: Instituto Piaget. 
SEFANE, Cristovão Elsa (2018). Impacto dos programas de alfabetização e 
educação de adultos: análise do papel da alfabetização na vida social dos 
alfabetizandos em Moçambique. Maceió – AL: Debates em Educação, v.10, 
n.21, pp. 142-161. 
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/download/51
86/pdf, acesso em 25-04-2020. 
SEVERINO, Antônio Joaquim & SEVERINO, Estêvão Santos (2013). Ensinar e 
aprender com pesquisa no Ensino Médio. São Paulo: Cortez. 

13.40 Parceria em Desenvolvimento I 

Código:  
C-30.1 

Créditos: 
4 

Título:  
Parceria em Desenvolvimento I 

Ano: 3o Horas: 100 Período Nº: 10   /   Semestre: 6 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Compreender as vantagens e desvantagens de diferentes formas de 
recursos. Obter capacidade de identificar recursos de parceria a nível 
internacional. Aprender formular um projecto de desenvolvimento a nível 
internacional de parcerias. Desenvolver capacidade e coragem de angariar 
fundos de fontes ricas e poderosas. Aprender a chamar atenção pelas 
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necessidades dos pobres. 
 

Conteúdo Recursos convencionais e não-convencionais; recursos endógenos e 
exógenos; o mundo invisível de recursos endógenos; parceria para o 
desenvolvimento vs. parceria em desenvolvimento. 
 
Recursos de parceria a nível internacional: responsabilidade nas empresas 
transnacionais, agências das Nações Unidas, as grandes fundações 
internacionais, ONG’s internacionais, governos estrangeiros. 
 
Formulação de um projecto de desenvolvimento da comunidade: situação 
encontrada, causas e consequências, árvore de problemas, árvore de 
objectivos, metas, quadro lógico, objectivos específicos, actividades, 
tarefas, cronograma, valoração de recursos, orçamento, relatórios de 
progresso, princípios para monitoria e avaliação. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; debates em comum; 
planificação, avaliação, conclusão. 
 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura de livros e de outros documentos; pesquisa na biblioteca e 
na internet;  
 
Investigações e trabalho de campo: observações, conversas, entrevistas. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 10º período no fim do 3º ano. Será um 
exame escrito em forma de formulação de um projecto de desenvolvimento 
comunitário imaginado.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
SMA / CPLEA (2005). Manual para Elaboração, Administração e Avaliação de 
Projectos Socioambientais. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e 
Educação Ambiental. 
http://www.ecoar.org.br/web/files/files/Manual_para_Elaboracao_Adminis
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tracao_e_Avaliacao_de_Projetos_Socioambientais.pdf, acesso em 26-04-
2020. 
VEIGA, José Eli da (2005).  Desenvolvimento sustentavel: o desafio do século 
XXI. Rio de Janeiro: Garamond. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP MOÇAMBIQUE (2009). Relatório Anual da ADPP 2007-2008. Maputo: 
ADPP Moçambique. 
http://docplayer.com.br/storage/49/25026377/1587896217/Sjyw75thrn1n
uIbbGq9tUw/25026377.pdf, acesso em 26-04-2020. 
https://biominas.org.br/parcerias-estrategicas-quais-sao-os-tipos/, acesso 
em 26-04-2020. 
LUSTOSA, Rafael (2017). Parcerias Estratégicas: Quais são os tipos? Belo 
Horizonte – MG: Biominas Brasil. https://biominas.org.br/parcerias-
estrategicas-quais-sao-os-tipos/, acesso em 26-04-2020. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB. 
MORAES Y BLANCO, Luis Fernando (2009). O conceito de parceria 
estratégica. https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/14188/14188_4.PDF, 
acesso em 26-04-2020. In: MORAES Y BLANCO, Luis Fernando (2009). 
Parceria estratégica: a linguagem que constitui as relações entre a Rússia e 
a União Européia. Rio de Janeiro: PUC-Rio. 
ONU (2016). Marco de Parceria das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável: Brasil 2017-2021. Brasília: Organizações das Nações Unidas. 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/01/Marco-de-
Parceria-para-o-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel-2017-2021.pdf, 
acesso em 26-04-2020. 
ONU (2016). Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. ONU / Governo Federal do Brasil. 
https://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/160825_agenda203
0_completo_pt_br.pdf, acesso em 26-04-2020. 
PEREIRA, Adriana Camargo et al. (2011). Sustentabilidade, responsabilidade 
social e meio ambiente. São Paulo: Saraiva. 
PLATAFORMA AGENDA 2030 (s.d.) Objetivo 17: Parcerias e Meios de 
Implementação. http://www.agenda2030.org.br/ods/17/, acesso em 26-04-
2020. 
QUILICI, Rosangela Bacima (2006). O papel das empresas no 
desenvolvimento sustentável: A gestão da responsabilidade social 
corporativa por meio de parcerias sociais. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. 
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https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1163/1/Tese%20Rosangela%20Ba
cima%20Quilici.pdf, acesso em 26-04-2020. 
SEN, Amartya (2010). Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras. 
SILVA, Elsa & LEMOS, Jorge (2001). Introdução ao Desenvolvimento 
Económico e Social. Lisboa: Plátano. 
SMITH, Neil (1984). Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Bertrand. 
TENNYSON, Ros (2003). Manual e ferramentas para a construção de 
Parcerias. International Business Leaders Forum (IBLF) e Global Alliance for 
Improved Nutrition (GAIN). 
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/c
apacity-development/the-partnering-toolbook-portugese/Partnering-
Toolbook-Portuguese.pdf, acesso em 26-04-2020. 
TUPINAMBÁ, Sandra Maria Cury (2006). Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade na perspectiva da Empresa: Motivações, finalidades e 
perfil da sua atuação para o desenvolvimento social. Belo Horizonte: 
Pontifícia Universidades Católica de Minas Gerais. 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1163/1/Tese%20Rosangela%20Ba
cima%20Quilici.pdf, acesso em 26-04-2020. 
VASCONCELOS DA GRAÇA E COSTA, Telma de (2009). Parcerias como 
estratégia de Desenvolvimento Local: Relatório da construção de um grupo 
de trabalho no domínio da nutrição, em Caué. Lisboa: ISCTE-IUL. 
https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/2562/1/Parcerias%20como%20estrat%C3%A9gia%2
0de%20Desenvolvimento%20Local.pdf, acesso em 26-04-2020. 
VEIGA, José Eli da (2015). Para entender o desenvolvimento sustentável. 
São Paulo: Editora 34. 

13.41 Comunicação Pública Avançada  

Código:  
C-31 

Créditos: 
6 

Título:  
Comunicação pública avançada 

Ano: 3o Horas: 150 Período Nº: 10   /   Semestre: 6 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Didáctica da Comunicação Pública 

Objectivos Compreender as intenções da disciplina: trazer o conhecimento e 
entendimento da situação dos pobres no planeta a audiências local, 
nacional, africana e global. Tomar posição sobre a necessidade de 
comunicação pública avançada.  Aperfeiçoar-se na divulgação de trabalhos 
científicos, para o mundo académico e não-académico. Capacitar-se em 
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combinar as artes expressivas com mensagens divulgadas.  
 

Conteúdo Introdução à disciplina e à sua necessidade; regras e normas para 
divulgação e uso de próprias experiências em trabalhos científicos; noções 
da pragmática, aplicada à elaboração de trabalhos científicos e populares; a 
palavra viva – o poder da comunicação oral; tradições de contar histórias e 
como usar metáforas e alegorias ao se comunicar no mundo real; como 
extrair e compactar mensagens-chave de uma análise científica complexa; 
ética pessoal, humildade e coragem como pré-condições para que a 
mensagem está a ser entendida. 
 
Como usar programas digitais como PowerPoint, Excel etc.; as vantagens e 
desvantagens de programas como PowerPoint; como produzir um filme 
usando imagens e entrevistas de campo, além de imagens, som e música; 
como incluir as artes expressivas nos trabalhos a divulgar. 
 
Media sociais como ferramentas de jornalistas cidadãos que desejam 
alcançar uma audiência global; media mainstream, desde notícias de Sky 
até revistas científicas; o que é preciso para que a história real, que você 
aceita como verdade, chegue a outras pessoas em um mundo de notícias 
falsas.   
 

Métodos Aulas:  Aulas teóricas; aulas práticas; debates em grupo; planificação, 
avaliação, conclusão; dramatização; apresentação de estudantes com 
criticas construtivas. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: leitura de livros e outros 
documentos; escrever relatórios; escrever ensaios; escrever artigos para 
revistas científicas, jornais e website do ISET – One World; escrever 
cartazes, panfletos, brochuras; escrever poesia, drama ou ficção; produção 
de artes visuais. 
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas; oratória e debates públicos; 
eventos. 
 

Avaliação O exame final ocorre no fim do período. Consiste numa parte escrita e oral. 
A parte escrita é elaboração de um produto a ser divulgado. A parte oral 
baseia-se neste produto. A classificação final é a média das duas partes. O 
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exame pode ser em grupo. Neste caso as classificações são feitas para cada 
elemento do grupo separadamente. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CARDOSO, Gustavo et al. (2017). Media, Redes e Comunicação – Futuros 
presentes. Lisboa: Quimera. 
COSTELLA, Antonio (2002). Comunicação: do grito ao satélite. 5.ed. São 
Paulo: Mantiqueira. 

 

LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CHOMSKY, Noam (2014). Mídia: Propaganda política e manipulação. São 
Paulo: Wmf Martinsfontes. 
DELMAZO, Caroline & VALENTE, Jonas C.L. (2018). Fake News nas redes 
sociais online: Propagação e reações à desinformação em busca de cliques. 
Coimbra: Media & Jornalismo, v. 18, n. 1, pp. 155-169. https://impactum-
journals.uc.pt/mj/article/download/5682/4561/, acesso em 26-04-2020. 
ECO, Humberto (2016). Numero Zero. Boston: Mariner Books. 
LOZANO, Ricardo Leal (s.d.). Um Guia para Elaborar Boas Apresentações. 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/3843
/material/BOAS%20APRESENTA%C3%87%C3%95ES%20LOZANO.pdf, acesso 
em 25-03-2020. 
MAINIERI, Tiago & ROSA, Elisa Costa Ferreira (2012). Comunicação pública, 
cidadania e democracia: algumas reflexões. Goiânia: Comunicação 
Mediática, V. 7, n. 1, pp. 192-206. 
blob:https://www2.faac.unesp.br/9842740e-c996-4d6b-be97-
07fe9c0f3035, acesso em 26-04-2020. 
MATOS, Heloiza Helene Gomes de: organização (2013). Comunicação 
pública: interlocuções, interlocutores e perspectivas. São Paulo: ECA/USP. 
McLUHAN, Marshall (1969). Os Meios de Comunicação como extensões do 
homem (understanding media). São Paulo: Cultrix. 
NEGRI, Paulo Sérgio (2008). Comunicação Didática: A Intencionalidade 
Pedagógica como Estratégia de Ensino. Londrina: Labted. 
OLIVEIRA, Filipe Gabriel Barbosa (2017). Comunicação Pública: Conceitos 
em sua Singularidade, Cidadania e Compromisso com a Verdade. São Paulo:  
Núcleo do Conhecimento. ed.4. Ano 02, Vol. 01, pp. 438-459. 
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/comunicacao/comunicacao-
publica, acesso em 26-04-2020. 
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PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro & OLIVEIRA, Eloísa Conceição Príncipe de: 
organização (2012). Múltiplas facetas da comunicação e divulgação 
científicas: transformações em cinco séculos. Brasília: IBICT. 
https://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/711/1/M%c3%baltiplas%20facetas
%20da%20comunica%c3%a7%c3%a3o%20e%20divulga%c3%a7%c3%a3o%2
0cient%c3%adficas.pdf, acesso em 26-04-2020. 
SOUSA, Jorge Pedro (2006). Elementos de Teoria e Pesquisa da 
Comunicação e dos Media. 2.ed. revista e ampliada, Porto: Universidade 
Fernando Pessoa. 
VÁRIOS AUTORES (2017). Comunicação, Ética e Integridade. São Paulo: 
Organicom, ano 14, n. 27. 
https://www.revistas.usp.br/organicom/issue/download/10451/1306, 
acesso em 26-04-2020. 

13.42 Monografia – Fase 1 

Código:  
C-36.1 

Créditos: 
1 

Título:  
Monografia, fase I 

Ano: 3o Horas: 25 Período Nº:  10   /   Semestre: 6 / Semanas: 8 
Nível: 
Intermédio 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
Metodologias de Investigação Científica (MIC I), 
Metodologias de Investigação em Ciências Sociais (MIC 
II) e Metodologia do Estudo de Caso (MIC III) 
 

Objectivos 
 
 

Conhecer e compreender, com mais detalhes, os passos da pesquisa 
científica. Formular o ante-projecto da pesquisa científica a implementar 
nos próximos 2 períodos. 

Conteúdo As etapas de uma pesquisa científica em ciencias sociais e humanas; as 
modalidades de uma pesquisa científica; recolha de dados: questionário, 
observação, entrevista; metodologias quantitativas e qualitativas; análise e 
interpretação; a monografia como relatório da pesquisa: apresentação 
gráfica, orientações metodológicas, estrutura do texto; delimitação da 
pesquisa. 
Padrão para ante-projecto.  
Escolha do tipo de pesquisa: 

1. Recolha e procedimento de dados empíricos numa investigação 
quantitativa; 

2. Recolha e procedimento de dados empíricos numa investigação 
qualitativa; 
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3. Um projecto de pesquisa-acção educacional ou social; 
4. Um estudo de caso ou um estudo de observação participante; 
5. Análise comparativa de conceitos e paradigmas pedagógicos ou 

sociológicos; 
6. Estudo de campo interdisciplinar dentro da educação ou sociologia 

envolvendo temas como ambiente de trabalho, saúde e 
aprendizagem, questões legais e políticas, economia e alocação de 
recursos humanos. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; apresentações de estudantes seguidas por críticas 
construtivas; planificação, avaliação, conclusão. 
 
Estudos individuais e trabalho em grupo: leitura de textos e documentos; 
pesquisa na biblioteca e na internet; escrito de ante-projecto. 
 
Investigações e trabalho de campo: conversas, entrevistas. 
 

Avaliação A avaliação final é realizado no fim do 10º período. Será em forma de 
aprovação do ante-projecto. Não atribui-se uma nota.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
DIONNE, Hugues (2007). A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. 
Brasília: Liber Livro. 
GIL, António Carlos (2016). Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues & STRECK, Danilo Romeu (2012). Pesquisa 
participante – O saber da partilha. São Paulo: Ideias & Letras. 
GIL, Antonio Carlos (2016). Métodos e técnicas de pesquisa social, 6.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GOLDENBERG, Mirian (1997). A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2019). Formulação das Árvores do Problema e 
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de Objectivos – O Método e a sua Lógica. ISET–ONE WORLD. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2015). Introdução à formulação de metas e 
indicadores de um projecto. ISET–ONE WORLD. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade (1991). Fundamentos 
de metodologia científica, 3.ed. São Paulo: Atlas. 
LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E.D.A. (2013). Pesquisa em Educação - 
Abordagens Qualitativas. 2.ed. São Paulo: EPU. 
MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria (2015). Metodologia 
do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
OLIVEIRA, Maria Marly de (2007). Como fazer pesquisa qualitativa. 
Petrópolis: Vozes. 
RICHARDSON, Robert Jarry (2015). Pesquisa Social. São Paulo: Atlas. 
RUAS, João (2017). Manual de Metodologias de Investigação: Como Fazer 
Propostas de Investigação, Monografias, Dissertações e Teses. Escolar 
Editora. 
RUIZ, João Álvaro (1986). Metodologia Cientifica: Guia para eficiência nos 
estudos. 2.ed. São Paulo: Atlas. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: 
Cortez. 

13.43 Parceria em Desenvolvimento II 

Código:  
C-30.2 

Créditos: 
3 

Título:  
Parceria em Desenvolvimento II 

Ano: 4o Horas: 75 Período Nº: 11   /   Semestre: 7 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Parceria em Desenvolvimento I 

Objectivos Aprender a trajectória de criar uma parceria e cumprir as suas obrigações. 
Ganhar proficiência em obter fundos. 
 

Conteúdo Mapeando potenciais doadores para um projecto; termos de referência, 
conceitos e costumes no mundo de parcerias; estratégias e tácticas de 
negociação na parceria: criar uma situação de ganha-ganha.  
 
A trajectória de criar uma parceria e de cumprir as suas obrigações: estudo 
das condições do doador, procedimento da candidatura, assinatura do 
contrato ou acordo, manuseamento de fundos, relatórios e balanços 
económicos, aspectos de marketing, uso de imagens nos relatórios e na 
promoção do projecto. 
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Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; exercícios. 

 
Estudos individuais e trabalhos de grupo: Desenvolvimento de tarefas de 
estudo; leitura de livros e outros documentos; treinamento nas várias fases 
da parceria; escrever aplicações e relatórios; 
 
Investigações e trabalho de campo: encontros com parceiros. 
 

Avaliação O exame é realizado no fim do 11º período. Será um exame oral com base 
num produto feito pelo estudante.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
HERST, Nina Botting & NORTON, Michael (s.d.). Manual Completo de 
Angariação de Fundos. Portugal: Forma-te (Associação Nacional de 
Formação e Ensino Profissional). https://forma-
te.pt/get.php?v=7c4be91a82b0092321f3c2a928e8716a15a08f34&u=0&f=m
anualcompletodeangariaodefundos.doc&id=31687, acesso em 26-04-2020. 
TENNYSON, Ros (2003). Manual e ferramentas para a construção de 
Parcerias. International Business Leaders Forum (IBLF) e Global Alliance for 
Improved Nutrition (GAIN). 
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/c
apacity-development/the-partnering-toolbook-portugese/Partnering-
Toolbook-Portuguese.pdf, acesso em 26-04-2020. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
HERST, Nina Botting & NORTON, Michael (2012). The Complete Fundraising 
Handbook. 6.ed. London: Directory of Social Change. 
LUSTOSA, Rafael (2017). Parcerias Estratégicas: Quais são os tipos? Belo 
Horizonte – MG: Biominas Brasil. https://biominas.org.br/parcerias-
estrategicas-quais-sao-os-tipos/, acesso em 26-04-2020. 
MORAES Y BLANCO, Luis Fernando (2009). O conceito de parceria 
estratégica. https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/14188/14188_4.PDF, 
acesso em 26-04-2020. In: MORAES Y BLANCO, Luis Fernando (2009). 
Parceria estratégica: a linguagem que constitui as relações entre a Rússia e 
a União Européia. Rio de Janeiro: PUC-Rio. 
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ONU (2016). Marco de Parceria das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável: Brasil 2017-2021. Brasília: Organizações das Nações Unidas. 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/01/Marco-de-
Parceria-para-o-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel-2017-2021.pdf, 
acesso em 26-04-2020. 
ONU (2016). Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. ONU / Governo Federal do Brasil. 
https://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/160825_agenda203
0_completo_pt_br.pdf, acesso em 26-04-2020. 
PLATAFORMA AGENDA 2030 (s.d.) Objetivo 17: Parcerias e Meios de 
Implementação. http://www.agenda2030.org.br/ods/17/, acesso em 26-04-
2020. 
QUILICI, Rosangela Bacima (2006). O papel das empresas no 
desenvolvimento sustentável: A gestão da responsabilidade social 
corporativa por meio de parcerias sociais. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1163/1/Tese%20Rosangela%20Ba
cima%20Quilici.pdf, acesso em 26-04-2020. 
TUPINAMBÁ, Sandra Maria Cury (2006). Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade na perspectiva da Empresa: Motivações, finalidades e 
perfil da sua atuação para o desenvolvimento social. Belo Horizonte: 
Pontifícia Universidades Católica de Minas Gerais. 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1163/1/Tese%20Rosangela%20Ba
cima%20Quilici.pdf, acesso em 26-04-2020. 
VASCONCELOS DA GRAÇA E COSTA, Telma de (2009). Parcerias como 
estratégia de Desenvolvimento Local: Relatório da construção de um grupo 
de trabalho no domínio da nutrição, em Caué. Lisboa: ISCTE-IUL. 
https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/2562/1/Parcerias%20como%20estrat%C3%A9gia%2
0de%20Desenvolvimento%20Local.pdf, acesso em 26-04-2020. 

13.44 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento I 

Código:  
C-32.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento I 

Ano: 4o Horas: 50 Período Nº: 11   /   Semestre: 7 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Compreender os fundamentos filosóficos e a origem das Relações Públicas. 
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Habilitar-se nas técnicas, funções e estratégias das Relações Públicas, em 
teoria e prática. Conhecer princípios da Diplomacia pública e capacitar-se 
como um diplomato público. 
 

Conteúdo Relações Públicas: o que são, qual é o campo da sua actuação, a sua 
história; a importância das Relações Públicas; a abrangência das Relações 
Públicas; diferença entre jornalismo e Relações Públicas; Relações Públicas 
no terceiro sector; Relações Públicas comunitárias; Relações Públicas de 
ONG’s.  
 
A linguagem como ferramenta de persuasão; compreensão do grupo-alvo 
da sua mensagem; propaganda, publicidade, informação e infotainment. 
 
Empreendedorismo social; comunicação organizacional; diplomacia pública; 
advocacy.  
  

Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo atribuídas; leitura de livros e outros documentos; escrever 
relatórios; escrever cartas; escrever artigos para jornais e website do ISET – 
One World; escrever cartazes, panfletos, brochuras; produção de artes 
visuais e material audiovisual. 
 
Investigações e trabalho de campo: encontros com parceiros; estágio com 
um ONG. 
 

Avaliação Participação no estágio e aprovação de 85% das tarefas de estudo 
atribuídas. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CAETANO, Joaquim et al. (2011). Publicidade: Fundamentos e Estratégias. 
Escolar Editora. 
TELES, Felício (2013). A Diplomacia Pública no Contexto das Organizações 
Internacionais: O Caso da CPLP. Coimbra Editora. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
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BAKHTIN, Mikhail (2004). Marxismo e filosofia da linguagem. 11.ed. São 
Paulo: Hucitec. 
BARBISAN, Leci Borges & TEIXEIRA Marlene (2002). Polifonia: Origem e 
evolução do conceito em Oswald Ducrot. Porto Alegre: Organon, v.16, n.32-
33, pp. 161-180. 
BERGSON, Henri (1983). O Riso: Ensaio sobre o significado do Cômico. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Zahar. 
BERNAYS, Edward (2004). Propaganda. Recife: LG. 
BETSILL, Michelle & CORELL, Elizabeth (2008). NGO Diplomacy – The 
Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental 
Negotiations. Cambridge MA – The MIT Press. 
BRANDÃO, Nuno Goulart (2016). Os Media e o Território Televisivo. Escolar 
Editora. 
CHOMSKY, Noam (2014). Mídia: Propaganda política e manipulação. São 
Paulo: Wmf Martinsfontes. 
DELEUZE, Gilles (1974). Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva. 
DUCROT, Oswald (1987). O dizer e o dito. Campinas - SP: Pontes. 
ECO, Umberto (2017). Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva. 
MAGALHÃES, José Calvet de (2005). Manual Diplomático: Direito 
diplomático, Prática diplomática. 3.ed. Lisboa: Bizâncio. 
NOBRE, Guilherme Fráguas (2015). A democratização da diplomacia: novos 
atores na oferta e demanda por serviços diplomáticos. Foz do Iguaçu – PR: 
Orbis Latina, v. 5, n. 1, pp. 7-18. 
https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/download/423/369, acesso em 
27-04-2020. 
NOBRE, Guilherme Fráguas (2016). Diplomacia de negócios e relações 
públicas internacionais. São Paulo: Organicom, Ano 13, No. 24, pp. 114-124. 
http://www.revistas.usp.br/organicom/article/download/139321/134662/, 
acesso em 27-04-2020. 
OLIVEIRA, Jose Xavier de (1965). Relações Públicas – Teoria “versus” Prática. 
São Paulo: RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 5, n. 17, pp. 41-
105. http://www.scielo.br/pdf/rae/v5n17/v5n17a02.pdf, acesso em 27-04-
2020. 
PADAMO, Celma et al. (2015). Relações Públicas e Comunicação 
Organizacional – Desafios da Globalização: Relações Públicas Estratégicas, 
Teorias e Áreas Tácticas. Escolar Editora. 
RADENOVIC, Milan Rados (2012). Opinião Pública Mundial: Formar ou 
Manipular. Porto: prisma.com, Nº 2, pp. 93-121. 
http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/download/2138/1971, 
acesso em 27-04-2020. 
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SAUSSURE, Ferdinand de (2012). Curso de Lingüística Geral. 28.ed. São 
Paulo: Cultrix. 

13.45 Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento II 

Código:  
C-32.2 

Créditos: 
2 

Título:  
Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento II 

Ano: 4o Horas: 50 Período Nº: 12   /   Semestres: 7-8/ Semanas: 16 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Relações Públicas e Diplomacia de Organizações de 
Desenvolvimento I 

Objectivos Aperfeiçoar-se nas técnicas, funções e estratégias das Relações Públicas, em 
teoria e prática. Habilitar-se na Diplomacia pública, em teoria e prática. 
 

Conteúdo Diplomacia – evolução e conceitos; conceitos de diplomacia pública; 
diplomacia pública e as organizações internacionais; diplomacia pública de 
ONG’s; técnicas e tecnologias modernas para relações públicas e 
diplomacia;  a importância da energia pessoal, credibilidade e habilidades 
de empatia do diplomata público. 
 
O que se deve e o que se não deve fazer com mensagens públicas; como 
permanecer positivo e permanecer na mensagem; como combater 
informações negativas. 
 

Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo atribuídas; leitura de livros e outros documentos; escrever 
relatórios; escrever cartas; escrever artigos para jornais e website do ISET – 
One World; escrever cartazes, panfletos, brochuras; produção de artes 
visuais e material audiovisual. 
 
Investigações e trabalho de campo: encontros com parceiros; estágio com 
um ONG. 
 

Avaliação Exame no fim do 12º período. O exame é escrito na forma do relatório do 
estágio para ser avaliado. 
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Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
CHOMSKY, Noam (2014). Mídia: Propaganda política e manipulação. São 
Paulo: Wmf Martinsfontes. 
DUCROT, Oswald (1987). O dizer e o dito. Campinas - SP: Pontes. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BERGSON, Henri (1983). O Riso: Ensaio sobre o significado do Cômico. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Zahar. 
BERNAYS, Edward (2004). Propaganda. Recife: LG. 
BETSILL, Michelle & CORELL, Elizabeth (2008). NGO Diplomacy – The 
Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental 
Negotiations. Cambridge MA – The MIT Press. 
BRANDÃO, Nuno Goulart (2016). Os Media e o Território Televisivo. Escolar 
Editora. 
CAETANO, Joaquim et al. (2011). Publicidade: Fundamentos e Estratégias. 
Escolar Editora. 
DELEUZE, Gilles (1974). Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva. 
ECO, Umberto (2017). Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva. 
MAGALHÃES, José Calvet de (2005). Manual Diplomático: Direito 
diplomático, Prática diplomática. 3.ed. Lisboa: Bizâncio. 
OLIVEIRA, Jose Xavier de (1965). Relações Públicas – Teoria “versus” Prática. 
São Paulo: RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 5, n. 17, pp. 41-
105. http://www.scielo.br/pdf/rae/v5n17/v5n17a02.pdf, acesso em 27-04-
2020. 
PADAMO, Celma et al. (2015). Relações Públicas e Comunicação 
Organizacional – Desafios da Globalização: Relações Públicas Estratégicas, 
Teorias e Áreas Tácticas. Escolar Editora. 
SAUSSURE, Ferdinand de (2012). Curso de Lingüística Geral. 28.ed. São 
Paulo: Cultrix. 
TELES, Felício (2013). A Diplomacia Pública no Contexto das Organizações 
Internacionais: O Caso da CPLP. Coimbra Editora. 

13.46 Psicologia da Aprendizagem I 
Código:  
C-33.1 

Créditos: 
2 

Título:  
Psicologia da aprendizagem I 
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Ano: 4o Horas: 50 Período Nº: 11   /   Semestre: 7  / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Compreender o objecto e método da psicologia da aprendizagem, e obter 
domínio das teorias da aprendizagem de uma perspectiva psicológica. 
 

Conteúdo Objecto e método da psicologia da aprendizagem. A neuro-psicologia da 
aprendizagem. 
 
Teorias da aprendizagem de uma perspectiva psicológica: teorias 
behavioristas, teoria da gestalt, teorias cognitivistas, teorias humanistas, 
teorias socio-culturais.  
 
Motivação: factores psicológicos que dão impulso ou dificultam a 
aprendizagem. Medo e insegurança vs. sentimento de segurança na 
situação de aprendizagem e como isso influencia a aprendizagem.  
 

Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo atribuídas; debates em grupo; leitura de livros e outros documentos; 
pesquisa na internet; escrever relatórios; escrever ensaios;  
 

Avaliação Participação e aprovação de no mínimo 85% do desenvolvimento das 
tarefas atribuídas. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BOCK, Ana Mercês Bahia et al. (2012) Psicologias - Uma Introdução ao 
Estudo de Psicologia. 14.ed. São Paulo: Saraiva. 
TIJUS, Charles (2003). Introdução à psicologia cognitiva. Forte da Casa – 
Portugal: Climepsi. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ANDRADE, Eliziário Souza (2009). Psicologia da Educação. São Paulo: Nupre. 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, Gilberto (2011). Neurociência e os processos 
educativos: Um saber necessário na formação de professores. Dissertação 
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(mestrado). Universidade de Uberaba – MG. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
Escolar. Zimbabwe: Humana People to People. 
MARTÍNEZ, Maria Pilar et al. (2015). Dificuldades de Aprendizagem. Plural 
Editores África. 
PIAGET, Jean & INHELDER, Bärbel (2003). A psicologia da criança. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 
PILETTI, Nelson (1999). Psicologia Educacional. São Paulo: Ática. 
PILETTI, Nelson (2011). Psicologia da aprendizagem - da teoria do 
condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto. 
RAPOSO, Nicolau Vasconcelos et al. (2003). Dificuldades de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 
SOUZA, Marlene Cabral de & GOMES Carlos (2015). Neurociência e o Déficit 
Intelectual: Aportes para a ação pedagógica. São Paulo: Psicopedagogia, v. 
32, n. 97, pp. 104-114. 
SPITZER, Manfred (2007). Aprendizagem: Neurociências e a Escola da Vida. 
Forte da Casa – Portugal: Climepsi. 
VÁRIOS AUTORES (2015). Psicologia da Educação. Plural Editores África. 

13.47 Psicologia da Aprendizagem II 
Código:  
C-33.2 

Créditos: 
6 

Título:  
Psicologia da aprendizagem II 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 13   /   Semestre: 8  / Semanas: 13 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   
Psicologia da aprendizagem I 

Objectivos Compreender o objecto e método da psicologia da aprendizagem, e obter 
domínio das teorias da aprendizagem de uma perspectiva psicológica. 
 

Conteúdo Objectivos educacionais; conteúdos do processo de ensino e aprendizagem; 
motivos e atitudes de aprendizagem; memória e aprendizagem; a formação 
do carácter; perturbações da aprendizagem e do comportamento; a 
personalidade do professor; aspectos psicológicos da avaliação; aspectos 
psicológicos da educação forçada e livre; benefícios e problemas com testes 
psicológicos. 
 
O processo da aprendizagem a partir dos sentidos; erro, ilusão e incerteza 
na aprendizagem segundo Morin; como desenvolver o senso crítico; 
conhecimento, realidade e compreensão na aprendizagem; produção 
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colectiva de conhecimento.  
 
O trabalho do psicólogo; o clima psicológico entre professores e alunos; 
aprendizagem criativa; avaliação da aprendizagem.  
 

Métodos Aulas: aulas teóricas; apresentações pelo estudante seguidas por críticas 
construtivas; debates em grupo; dramatização; uso de material audiovisual. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo atribuídas; debates em grupo; leitura de livros e outros documentos; 
pesquisa na biblioteca e na internet; exercícios; escrever relatórios; 
escrever ensaios;  
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas, observações, palestras para 
professores de educação infantil ou primária, debates públicos. 
 

Avaliação Exame no final do 11º período. Consiste numa parte escrita e oral. A parte 
escrita é na forma de um produto feito pelo estudante. O exame oral 
baseia-se neste produto. A classificação final é a média das duas partes. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
FREIRE, Paulo (2016). Pedagogia da autonomia, 54.ed. Rio de janeiro: Paz & 
Terra. 
RAPOSO, Nicolau Vasconcelos et al. (2003). Dificuldades de 
Desenvolvimento e Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ANDRADE, Eliziário Souza (2009). Psicologia da Educação. São Paulo: Nupre. 
DUARTE, Newton (2007). O Debate Contemporâneo das Teorias 
Pedagógicas. São Paulo: UNESP. 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, Gilberto (2011). Neurociência e os processos 
educativos: Um saber necessário na formação de professores. Dissertação 
(mestrado). Universidade de Uberaba – MG. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2000): Crianças do Futuro em Idade Pré-
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Escolar. Zimbabwe: Humana People to People. 
MARTÍNEZ, Maria Pilar et al. (2015). Dificuldades de Aprendizagem. Plural 
Editores África. 
MORIN, Edgar (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: 
Instituto Piaget. 
PIAGET, Jean & INHELDER, Bärbel (2003). A psicologia da criança. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 
PILETTI, Nelson (1999). Psicologia Educacional. São Paulo: Ática. 
PILETTI, Nelson (2011). Psicologia da aprendizagem - da teoria do 
condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto. 
TIJUS, Charles (2003). Introdução à psicologia cognitiva. Forte da Casa – 
Portugal: Climepsi. 
VÁRIOS AUTORES (2015). Psicologia da Educação. Plural Editores África. 

13.48 Gestão de Projectos de Desenvolvimento 
Código:  
C-34 

Créditos: 
5 

Título:  
Gestão de Projectos de Desenvolvimento 

Ano: 4o Horas: 125 Período Nº: 12   /   Semestre: 7-8 / Semanas: 16 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   
Nenhum 

Objectivos Dominar os processos no gerenciamento de projectos de desenvolvimento. 
 

Conteúdo Gerenciamento de projectos: iniciação, planificação, desenvolvimento do 
plano, execução, monitoramento, controlo, encerramento;  as nove áreas 
de conhecimento conforme PMI; cooperação com autoridades e líderes 
locais; recrutamento e treinamento de pessoal; estabelecimento e 
implementação de políticas; questões de saúde, de segurança e legais de 
importância para a liderança do projecto.  
 
Estilo de liderança; o conselho do projecto e outras instituições do projecto 
que promovam valores democráticos. 
 
Gerenciamento de projectos de desenvolvimento: a sua história, Enfoque 
Quadro Lógico, gerenciamento por objectivos, ciclo de vida, 4 fases básicas, 
a diferença com a gestão de um projecto de engenharia. 
 
Exemplos de projectos de desenvolvimento bem-sucedidos. 
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Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo: desenvolvimento de tarefas de 
estudo atribuídas; tutoria; leitura de livros e outros documentos; pesquisa 
na internet; escrever relatórios.  
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas; conversas; observações. 
 

Avaliação O exame final ocorre no fim do período. Será um exame escrito em forma 
de elaboração de um relatório, que será avaliado. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
BRACAGIOLI NETO, Alberto et al. (2010). Planejamento e gestão de projetos 
para o desenvolvimento rural. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad013.pdf, acesso em 
02-05-2020. 
FIRMINO, Manuel Brazinha (2010). Gestão das Organizações: Conceitos e 
tendências actuais. 4.ed. Escolar Editora. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
FAO (2002). Guia Técnico da Gestão do Ciclo de Projecto. Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. http://www.fao.org/3/a-
ak211o.pdf, acesso em 02-05-2020. 
FEIO, Rui (2012). Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2010. Lisboa: 
FCA. 
GIL, António Carlos (2016). Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2012). Clubes de Agricultores: Manual de 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (s.d.). Ajuda às Crianças Descrição: Manual do 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
INÁCIO, Helena Coelho (2014). Controlo Interno - Enquadramento Teórico e 
Aplicação Prática. Escolar Editora. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2019). Formulação das Árvores do Problema e 
de Objectivos – O Método e a sua Lógica. ISET-ONE WORLD. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2015). Introdução à formulação de metas e 
indicadores de um projecto. ISET-ONE WORLD. 
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JUNIOR, Carlos (2017). Gestão de projetos: o que é e para que serve? 
https://www.projectbuilder.com.br/blog/o-que-e-gestao-de-projetos/, 
acesso em 02-05-2020. 
LÓPEZ, Oscar Ciro (2008). Introdução ao Microsoft Project. Florianópolis: 
UNISUL. http://www.ufjf.br/peteletrica/files/2010/09/ApostilaMSProject-
2008.pdf, acesso em 02-05-2020. 
MORÃES, Luís & GRAÇA, Luís (2014). Dicionário de Gestão & 
Desenvolvimento para a Lusofonia. Escolar Editora 
PMI (2004). Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos (Guia PMBOK). 3.ed. Newtown Square – Pennsylvania: Project 
Management Institute, Inc. 
http://www.las.inpe.br/~perondi/23.06.2008/CCGP_a.pdf, acesso em 02-
05-2020. 
REIS, Henrique & RODRIGUES, Jorge (2014). Controlo da Gestão: Ao  
encontro da eficiência. Escolar Editora. 
TEIXEIRA, Sebastião (2013). Gestão das Organizações. 3.ed. Escolar Editora. 

13.49 Prática com uma Organização de Desenvolvimento I 
Código:  
C-35.1 

Créditos: 
4 

Título:  
Prática com uma Organização de Desenvolvimento I 

Ano: 4o Horas: 100 Período Nº: 11   /   Semestre: 7 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Planificar o próximo período no qual o estudante vai praticar como 
profissional, lutando pela melhoria das condições para os pobres em um 
projecto de angariação de fundos, de comunicação sobre as necessidades 
dos pobres e/ou lado a lado com os pobres em uma organização dos 
pobres. Treinar e aprofundar habilidades que aprendeu até agora neste 
curso de licenciatura. 
 

Conteúdo Nesta disciplina o estudante começa com a planificação do projecto ou área 
da responsabilidade dentro de uma organização de desenvolvimento.  
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Identificação dos problemas a tratar no projecto / área de responsabilidade; 
estudos em relação aos  problemas identificados  a tratar no projecto / área 
de responsabilidade; formulação da visão, ideia, estratégia, tácticas e 
acções do projecto / área de responsabilidade; formulação do quadro lógico 
do projecto ou cronograma para acções, actividades e tarefas; formulação 
do gerenciamento do projecto / área de responsabilidade; a economia do 
projecto / área de responsabilidade e angariação de fundos; preparações 
formais e práticas do projecto / área de responsabilidade; estabelecimento 
das condições físicas do projecto / área de responsabilidade; informação e 
mobilização para o projecto / área de responsabilidade; controlo de 
despesas e gestão da economia. 
 
O quotidiano do trabalhador comunitário na luta ao lado dos pobres; 
estudo de formas de liderança para o projecto / área de responsabilidade. 
 

Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo:  tutoria; consulta de livros e 
outros documentos; pesquisa na internet; escrever formulação do projecto 
ou do plano detalhado da área de responsabilidade e do seu 
gerenciamento; escrever cartas.  
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas; conversas; observações; 
encontros com potenciais parceiros; trabalho prático. 
 

Avaliação Aprovação pelo professor e representante da ONG envolvida da formulação 
do projecto ou do plano detalhado da área de responsabilidade, do seu 
gerenciamento e do estilo de liderança. Exame do povo avaliando o 
trabalho prático neste período. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ADPP ANGOLA (s.d.). Projecto Mulheres em Acção: Política, Programa e 
Plano para os 3 anos – Programa para 560 Mulheres, Província de Luanda e 
Benguela. Luanda: ADPP Angola. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011). Manual Agente Comunitário:  
Projecto de Alfabetização e Desenvolvimento Comunitário nas 
Comunidades Pesqueiras de Caboledo e Buraco. Zimbabwe: Humana People 
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to People. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP ANGOLA (s.d.). Manual do Clube de Juventude. Luanda: ADPP Angola. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Criando um Futuro Livre de HIV/AIDS com 
90.90.90 Objectivos UNAIDS. Zimbabwe: Humana People to People. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Girls Inspire – Raparigas Que Inspiram – Oloha 
Wathiana, Nacala Porto: Manual de Orientações para o Coordenador do 
Projecto. ADPP Moçambique. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Nutripesca Zambézia, Melhoria da Nutrição das 
Comunidades Pesqueiras em Zambézia: Manual do Oficial de Campo. ADPP 
Moçambique. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Projecto de Eliminação de Malária 
Moçambique: Manual do Oficial de Campo. ADPP Moçambique. 
BRACAGIOLI NETO, Alberto et al. (2010). Planejamento e gestão de projetos 
para o desenvolvimento rural. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad013.pdf, acesso em 
02-05-2020. 
GIL, António Carlos (2016). Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2012). Clubes de Agricultores: Manual de 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (s.d.). Ajuda às Crianças Descrição: Manual do 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2019). Formulação das Árvores do Problema e 
de Objectivos – O Método e a sua Lógica. ISET-ONE WORLD. 
JARAMILLO FLECHAS, Janio (2015). Introdução à formulação de metas e 
indicadores de um projecto. ISET-ONE WORLD. 
SMA / CPLEA (2005). Manual para Elaboração, Administração e Avaliação de 
Projectos Socioambientais. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e 
Educação Ambiental. 
http://www.ecoar.org.br/web/files/files/Manual_para_Elaboracao_Adminis
tracao_e_Avaliacao_de_Projetos_Socioambientais.pdf, acesso em 26-04-
2020. 
TENNYSON, Ros (2003). Manual e ferramentas para a construção de 
Parcerias. International Business Leaders Forum (IBLF) e Global Alliance for 
Improved Nutrition (GAIN). 
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/c
apacity-development/the-partnering-toolbook-portugese/Partnering-
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Toolbook-Portuguese.pdf, acesso em 26-04-2020. 

13.50 Prática com uma Organização de Desenvolvimento II 
Código:  
C-35.2 

Créditos: 
13 

Título:  
Prática com uma Organização de Desenvolvimento II 

Ano: 4o Horas: 325 Período Nº: 12   /   Semestre: 7-8 / Semanas: 16 
Nível: 
Avançado 

Tipo: Nuclear Pré-requisitos:   

Prática com uma Organização de Desenvolvimento I 

Objectivos Treinar e demonstrar competência em actividades principais dentro da 
profissão como educador para desenvolvimento comunitário. 
  

Conteúdo O estudante executa o projecto / área de responsabilidade seguindo a 
planificação e culminando com um relatório final das ocorrências e dos 
resultados obtidos. O estudante mostra as suas capacidades de disciplina e 
consistência na busca de resultados, mas também o seu papel e sua postura 
no trabalho das comunidades. 
 
Implementação de acções para massas junto com a comunidade; 
organização do trabalho do dia-a-dia e eventos especiais; liderança junto 
das comunidades, com elevada ética e qualidade; tratamento sistémico do 
projecto / área de responsabilidade nos aspectos de observar, analisar, 
racionalizar e concluir sobre consequências de certas acções.  
 
Gestão e liderança de pessoal; obrigações e ética profissional de uma 
liderança de projecto / área de responsabilidade. 
 

Métodos Estudos individuais e trabalhos em grupo:  tutoria; consulta de livros e 
outros documentos; pesquisa na internet; estudos individuais e em grupo, 
pesquisa de estatísticas e literatura académica; análise de teorias e modelos 
de acção social; escrever relatórios. 
 
Investigações e trabalho de campo: entrevistas; conversas; observações;  
trabalho prático; exame do povo. 
 

Avaliação Exame no fim do 12º período. Consiste em uma parte escrita e uma parte 
oral. A parte escrita é a elaboração do relatório do período da prática ou da 
liderança de um projecto. A parte oral é a apresentação e defesa deste 
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relatório. A classificação final é a média das duas partes. 
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Nutripesca Zambézia, Melhoria da Nutrição das 
Comunidades Pesqueiras em Zambézia: Manual do Oficial de Campo. ADPP 
Moçambique. 
UNICEF MOZAMBIQUE (2019). Guião para Activistas: Comunicação para 
mudança de comportamento. Maputo: UNICEF Mozambique. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
ADPP ANGOLA (s.d.). Manual do Clube de Juventude. Luanda: ADPP Angola. 
ADPP ANGOLA (s.d.). Projecto Mulheres em Acção: Política, Programa e 
Plano para os 3 anos – Programa para 560 Mulheres, Província de Luanda e 
Benguela. Luanda: ADPP Angola. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Criando um Futuro Livre de HIV/AIDS com 
90.90.90 Objectivos UNAIDS. Zimbabwe: Humana People to People. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Girls Inspire – Raparigas Que Inspiram – Oloha 
Wathiana, Nacala Porto: Manual de Orientações para o Coordenador do 
Projecto. ADPP Moçambique. 
ADPP MOÇAMBIQUE (s.d.). Projecto de Eliminação de Malária 
Moçambique: Manual do Oficial de Campo. ADPP Moçambique. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2011). Manual Agente Comunitário:  
Projecto de Alfabetização e Desenvolvimento Comunitário nas 
Comunidades Pesqueiras de Caboledo e Buraco. Zimbabwe: Humana People 
to People. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (2012). Clubes de Agricultores: Manual de 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE (s.d.). Ajuda às Crianças Descrição: Manual do 
Líder de Projecto. Zimbabwe: Humana People to People. 
MARCHIORI, Marlene: organização (2014). Liderança e Comunicação 
Interna. São Caetano do Sul – SP: Difusão. 
MONTEIRO, Agostinho dos Reis (2004). Educação & Deontologia. Escolar 
Editora. 
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13.51 Monografia – Fase II 
Código:  
C-36.2 

Créditos: 
2 

Título:  
Monografia -  Fase II 

Ano: 4o Horas: 50 Período Nº:  12   /   Semestre: 7-8 / Semanas: 16 
Nível: 
Avançado 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
Monografia - Fase I 

Objectivos 
 
 

Implementar a parte da pesquisa ou pesquisa-acção científica do projecto 
de monografia. Avaliar o progresso continuamente para eventualmente 
desviar do planificado. 
 

Conteúdo Pesquisa científica ou pesquisa – acção científica (depende do ante-projecto 
do estudante). 

Métodos Conforme ante-projecto original ou ajustado à realidade; tutoria. 
 

Avaliação Aprovação pelo tutor do diário de campo.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
AMARAL, Wanda: organização (1999). Guia para apresentação de teses, 
dissertações e trabalhos de graduação. 2ed. Maputo: Livraria Universitária. 
MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria (2015). Metodologia 
do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues & STRECK, Danilo Romeu (2012). Pesquisa 
participante – O saber da partilha. São Paulo: Ideias & Letras. 
GIL, António Carlos (2016). Como elaborar projectos de pesquisa, 5.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GIL, Antonio Carlos (2016). Métodos e técnicas de pesquisa social, 6.ed. São 
Paulo: Atlas. 
GOLDENBERG, Mirian (1997). A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade (1991). Fundamentos 
de metodologia científica, 3.ed. São Paulo: Atlas. 
LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E.D.A. (2013). Pesquisa em Educação - 
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Abordagens Qualitativas. 2.ed. São Paulo: EPU. 
OLIVEIRA, Maria Marly de (2007). Como fazer pesquisa qualitativa. 
Petrópolis: Vozes. 
RICHARDSON, Robert Jarry (2015). Pesquisa Social. São Paulo: Atlas. 
RUIZ, João Álvaro (1986). Metodologia Cientifica: Guia para eficiência nos 
estudos. 2.ed. São Paulo: Atlas. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: 
Cortez. 

13.52 Monografia – Fase III 
Código:  
C-36.3 

Créditos: 
10 

Título:  
Monografia - Fase III 

Ano: 4o Horas: 250 Período Nº:  13   /   Semestre: 8 / Semanas: 13 
Nível: 
Avançado 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
Monografia - Fase I e II 

Objectivos 
 

Implementar a parte escrita do projecto de monografia, inspirado pela 
pesquisa ou pesquisa-acção científica feita, e pelas experiências próprias do 
estudante.  
 

Conteúdo Escrito de uma monografia: convenções e práticas melhores enquanto 
relatando cientificamente; ortografia, pragmatismo e estilo em relatórios 
científicos; a questão da neutralidade – escrever objectivamente é possível 
e/ou desejável nas ciências de educação ou outras ciências?  
 

Métodos Elaboração de um relatório científico; tutoria. 
 

Avaliação Aprovação pelo tutor da monografia.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
MORIN, Edgar (2014). Ciência com consciência. 16.ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand. 
VOGT, Carlos: organização (2006). Cultura científica: desafios. São Paulo: 
Fapesp. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
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CHOMSKY, Noam (1968). A Responsabilidade dos Intelectuais. Lisboa: 
Publicac. 
GIROUX, Henry A. (1997). Os professores como intelectuais: rumo a uma 
pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Penso. 
JUCQUOIS, Guy (1998). Redacção e composição. Lisboa: Presença. 
MORIN, Edgar (2011). O método 6: ética. Porto Alegre: Sulina. 
MORIN, Edgar (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: 
Instituto Piaget. 

13.53 Monografia – Fase IV 
Código:  
C-36.4 

Créditos: 
5 

Título:  
Monografia - Fase IV 

Ano: 4o Horas: 125 Período Nº:  15   /   Semestre: 8 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo:  
Nuclear 

Pré-requisitos:  
Monografia - Fase I, II e III 

Objectivos 
 

Extrair as mensagens principais da monografia. Preparar e executar a 
divulgação da monografia a vários públicos. Preparar e fazer a defesa final 
da monografia. 
 

Conteúdo Como divulgar uma monografia a vários públicos; a responsabilidade ética, 
social e política do educador, do cientista e do mundo académico.  
 
Revisão final da monografia tomando em consideração as necessidades 
educacionais do nosso tempo e da nação. 
 
Formalidades e defesa da monografia. 

Métodos Aulas: palestra por visitante, apresentações por um estudante seguidas por 
críticas construtivas, debates, conclusões comuns. 
 
Estudos individuais e trabalho em grupo: preparação para a apresentação 
da monografia e os seus conteúdos a vários públicos, leitura de textos e 
documentos, debates com colegas, reflectir sobre críticas recebidas, tutoria, 
assegurar as formalidades exigidas na monografia. 
 
Investigações e trabalho de campo: oratória e debates públicos. 
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Avaliação O exame será no fim do 4º ano. Tem parte escrita e parte oral. A parte 
escrita é a elaboração da monografia e a parte oral é a sua defesa em frente 
de um júri constituído por pelo menos um docente exterior. A qualificação 
será a média da parte escrita e oral.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
MAZULA, Brazão (2015).  A universidade na lupa de três olhos: ética, 
investigação e paz. Maputo: Imprensa Universitária. 
MORIN, Edgar (2002). Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: 
Instituto Piaget. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
BUNGE, Mario (2013). Teoria e realidade. 1.ed. São Paulo: Perspetiva. 
ISET – ONE WORLD (2012). Licenciatura em Pedagogia – um programa de 
três anos. Zimbabwe: Humana People to People. 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade (1991). Fundamentos 
de metodologia científica, 3.ed. São Paulo: Atlas. 
MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria (2015). Metodologia 
do trabalho científico. São Paulo: Atlas. 
MAX-NEEF, Manfred A. (2012). Desenvolvimento à escala humana: 
Concepção – Aplicação – Reflexos Posteriores. Blumenau: EDIFURB.  
MORIN, Edgar (2014). Ciência com consciência. 16.ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand. 
THIOLLENT, Michel (1986). Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: 
Cortez. 

 
13.54 Futuro Aberto 

Código:  
C-37 

Créditos: 
6 

Título:  
Futuro Aberto 

Ano: 4o Horas: 150 Período Nº: 15  /   Semestre: 8 / Semanas: 8 
Nível: 
Avançado 

Tipo: 
Complementar 

Pré-requisitos:   

Nenhum 

Objectivos Tomar uma posição pessoal na questão de um futuro predeterminado ou 
um futuro aberto; tomar conhecimento do papel das pessoas na criação do 
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futuro; construir capacidade em criar alternativas do presente; entender o 
papel do professor que pode (e deverá) actuar em criar um futuro melhor. 
 

Conteúdo "O Futuro Aberto" é uma disciplina dentro do campo interdisciplinar das 
ciências futuras e da filosofia. Os conteúdos incluem: 
 
A neurociência, mecânica quântica e as políticas de livre vontade; o 
conceito filosófico de voluntarismo; existencialismo e a centralidade da 
escolha humana; alienação, fatalismo e fundamentalismo como obstáculos 
para a libertação humana e construção de um futuro melhor; o efeito da 
borboleta; as implicações da segunda lei da termodinâmica no futuro do 
mundo natural. 

 
Futuras visões da utopia e sociedade eudemonística desde Thomas Moore à 
Karl Marx, para Che Guevara e para Ray Kurzweil. 

 
Futura visão da antiutopia desde a Revelação no novo testamento até 
Orwell "1984", James Lovelock "O Desaparecido Rosto de Gaia" e inúmeros 
filmes da ficção científica do Hollywood. 

 
O processo de movimentação de sonho para visão, ideia, estratégia, 
tácticas, plano e implementação; projecções de tendências e criação de 
alternativas; usando utopias como um método para transformação num 
contexto comunitário, escolar, a nível nacional bem como global; como 
perspectivar um futuro melhor e criar acções a serem levadas a cabo tais 
como: 
 
- Como criar um futuro melhor apesar das mudanças climáticas; 
- Como estabelecer hortas em toda comunidade local; 
- O que as pessoas no mundo deverão fazer para acabar com as guerras; 
- Como tornar-se um outro tipo de professor segundo a Pedagogia do ISET– 
ONE WORLD; 
- Como assegurar que todas as crianças da escola primária no meu distrito 
têm uma refeição na escola; 
- Como encontrar as inspirações no futuro que pretendemos criar; 
- Como terminar guerras contra mulheres na comunidade; 
- Como parar o abuso ao álcool na aldeia; 
- Como manter optimismo e olhar para frente até dentro da velhice; 
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- Como criar um outro panorama das escolas primárias em África. 
 

Métodos Aulas: Aulas teóricas; palestras de visitantes; “future workshops”; chuva de 
ideias; debates em grupo; dramatização e simulação. 
 
Estudos individuais e trabalhos em grupo: Leitura de livros e outros 
documentos; pesquisa na biblioteca e na internet; reflexão pessoal e 
análise; escrever relatórios e ensaios; escrever artigos para jornais e 
website do ISET–ONE WORLD; escrever poesia, drama ou ficção. 
 
Investigações e trabalho de campo: Entrevistas estruturadas; oratória e 
debates públicos; eventos.   
 

Avaliação O exame final é realizado no fim do 4º ano. O exame é oral com base num 
trabalho feito pelo estudante ou um grupo de estudantes. O exame pode 
ser em grupo. As notas serão individuais.  
 

Línguas de 
ensino 

Português e inglês  

Bibliografia 
recomen-
dada 

LITERATURA BÁSICA: 
 
ISET–ONE WORLD (2012). Licenciatura em Pedagogia – um programa de 
três anos. Zimbabwe: Humana People to People. 
SARTRE, Jean-Paul (2011). Entre quatro paredes. 6.ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
 
LITERATURA COMPLEMENTAR: 
 
CHAUÍ, Marilena (2008). Notas sobre Utopia. São Paulo: Ciência e Cultura, v. 
60, n. spe1. http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v60nspe1/a0360ns1.pdf, 
acesso em 26-03-2020. 
CHOPRA, Deepak (2017). Você É o Universo. São Paulo: Alaúde. 
FOUCAULT, Michel (2013). O corpo utópico, As heterotopias. São Paulo: n-1 
edições. 
FROMM, Erich (1979). Revolução da Esperança: Por uma Tecnologia 
Humanizada. Brasil: Círculo do Livro. 
GUEVARA, Ernesto Che & CASTRO, Fidel (2009). Socialism and Man in Cuba. 
3.ed. New York City: Pathfinder Press. 
KOSELLECK, Reinhart (2007). Futuro passado: Contribuição à semântica dos 
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tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto. 
KURZWEIL, Ray (2019). A singularidade está próxima: quando os humanos 
transcendem a biologia. São Paulo: Iluminuras. 
MARX, Karl Heinrich (1845). Teses sobre Feuerbach. Edição: Ridendo 
Castigat Mores. http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/feuerbach.pdf, 
acesso em 01-04-2020. 
MÉSZÁROS, István (2017). A teoria de alienação em Marx. São Paulo: 
Boitempo. 
MORE, Thomas (2004). Utopia. Universidade de Brasília: Instituto de 
Pesquisa de Relações Internacionais. 
NIETZSCHE, Friedrich (2011). Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia 
das Letras. 
PROUST, Marcel (2012). Em busca do tempo perdido 1: No caminho de 
Swann. Porto Alegre: Globo. 
SARTRE, Jean-Paul (2014). O existencialismo é um humanismo. Petrópolis: 
Vozes. 
SHIVA, Vandana (2008). Staying alive. 8.ed. New York: Zed Books. 
STAGER, Curt (2011). Deep Future – the next 100,000 years of life on earth.  
New York: St. Martins Press. 

 

 

14 GLOSSÁRIO  
 

Acção – Uma actividade participativa conduzida depois de reflexão e planificação. A sua 

finalidade é melhorar condições materiais ou mudança de atitudes, que os estudantes e outros 

participantes desejam.4 

Acção comunitária – uma acção que tem lugar na comunidade com a participação de membros 

da comunidade (veja também: Acção). 

Animar – significa criar interesse em vida e aprendizagem no estudante e assim levar o 

estudante em um estado de uma mente onde está preparado e capaz de aprender.5  

 
4 A palavra é usada no conceito de investigação-acção. 

5 O termo é usado no conceito pedagógico de “primeira animação, depois esclarecimento” desenvolvido pelo 

pedagogo dinamarquês Christen Kold no século 19.  
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Conhecimento novo – informação nova, nova percepção ou nova proposta de resolução de 

problemas criados pelo estudante através do estudo de documentos e teorias, pesquisa de 

campo ou acção combinada com análise e subsequente relatório. 

Curso – é uma unidade típica de formação com duração de 4-8 horas organizada pelo professor 

para um grupo de estudantes. Isso irá incluir palestras bem como outros elementos tais como 

debates, leitura em grupo ou actividade prática. Curso é um dos componentes dos três 

elementos dentro de DMM. 

Directiva – é uma instrução passo a passo dentro de uma tarefa de estudo de DMM, curso, 

experiência que orienta o trabalho do estudante (s).  

Doutrina do Método Moderno de Ensinar e Aprender (DMM) – é um sistema pedagógico que 

faz o estudante a força motriz da sua formação pela descrição de todos elementos 

disponibilizando digitalmente o material ou em outros meios. Esta transparência permite o 

estudante individualmente ou colectivamente planificar e treinar ciente do processo de ensino 

aprendizagem que estão seguindo.  

E-learning – aprendizagem via meios electrónicos 

Equipa – todos estudantes de um certo curso, p.ex. deste curso de Licenciatura em Educação 

para Desenvolvimento Comunitário, que começaram num ano particular e consequentemente 

formam-se juntos. 

Estudos – Uma dos três principais elementos do sistema de DMM. Estudos são realizados pelo 

estudante individualmente e fazem 50% do tempo da formação. (Veja também: Tarefa de 

estudo) 

Exame do povo – uma sessão de avaliação onde os estudantes apresentam o que aprenderam 

e concretizado para um líder do comité das pessoas da comunidade ou outras pessoas com 

interesses pessoais ou envolvimento no tema. 

Experiência – uma planificada ou espontânea, experiencia individual ou em grupo de um 

estudante que ele subsequentemente reflecte de forma a formular uma conclusão pessoal. 

Força motriz – a força que cria movimento, como usada em "estudante como a força motriz" 

isso significa que o estudante por si toma a responsabilidade do processo envolvido na 

formação como oposto a espera da tomada de iniciativa do professor. 
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Governando – fazendo planos e tomando decisões sobre o uso de recursos, coordenação de 

actividades e resolução de disputas. No ISET-ONE WORLD a reunião comum tem o papel central 

em “governação da instituição”. 

Grupo – dois ou mais estudantes trabalhando juntos numa situação particular de aprendizagem 

ou actividade, durante um ou vários períodos particulares de formação. 

Grupo nuclear – uma unidade de 10-15 estudantes e um professor. Cada equipa é dividida em 

grupos nucleares. O grupo nuclear é uma unidade básica que trabalha juntos na formação e na 

vida diária. 

Instituto – usado para referir ISET-ONE WORLD ou outros institutos superiores. 

Introdução – um texto que é parte de uma tarefa de estudo de DMM, curso ou experiência. O 

texto serve para criar interesse do estudante, informar acerca de assuntos centrais ou factos 

relevantes, providenciar o contexto e assim preparar o estudante para o processo concreto da 

aprendizagem.  

Investigação – uma actividade de aprendizagem onde os estudantes: formulam o título, 

definem a duração, reúnem e falam com pessoas relacionados ao título e/ou fazem 

observações no campo, estudam em livros e documentos, tomam notas, discutem e analisam 

dados colhidos e teorias relevantes e produz relatório. 

Levando-O ao Público – o título dos um dos períodos, que tem como objectivo socializar 

conhecimentos obtidos através de estudos e pesquisas.  

Lutando ao Lado do Pobre – um conceito político de batalha ombro-a-ombro com o pobre para 

ultrapassar problemas inerentes à vida em pobreza. O conceito foi desenvolvido pelo ISET-ONE 

WORLD para a antiga Faculdade de Lutando ao Lado do Pobre depois da conversa com Sua 

Excelência Presidente Armando Emílio Guebuza. Um período da Licenciatura em Pedagogia 

chama-se Pedagogia de Lutar ao Lado do Pobre. 

OWU (One World University) – nome alternativa usado para ISET até 2019. Com os novos 

estatutos aprovados em 2019, o nome do ISET foi mudado para ISET-ONE WORLD, e a partir daí 

a sigla OWU e o termo One World University não aparecem mais em documentos do instituto. 

Período – uma unidade de tempo durante a formação que forma a parte da sequência dos 

períodos, cada com título ao qual se adiciona os seus conteúdos e directivas.  



203 

 

Pobre – uma pessoa que vive em pobreza. O termo é usado para sublinhar que a pessoa é um 

ser humano e não meramente um número numa tabela estatística.   

Ponto – uma medição quantitativa usada em DMM. Um ponto é definido como equivalente a 

uma hora no processo de ensino e aprendizagem. 

Princípios pedagógicos – um conjunto de afirmações do processo de ensino e aprendizagem tal 

como aplicáveis para o ISET-ONE WORLD.  

Programa – é uma sequência de períodos com conteúdos específicos de cada e focalizando que 

passo a passo o estudante se treine para a sua profissão.  

Público – é usado para dizer muitas pessoas e também simboliza a abertura do público versus a 

esfera privada da sociedade. 

Reunião comum – uma reunião de uma dada equipa de estudantes de um ano particular 

incluindo os seus professores nucleares e o Director da escola. A reunião serve como uma 

instituição democrática envolvida na planificação e resolução de problemas. A tomada das 

decisões é feita em consenso. 

Secção – uma secção é um tópico dentro da disciplina. Secções são usadas para organizar 

tarefas de estudos dentro de DMM. 

Servidor terminal – um computador que executa todos programas necessários para poder 

acessar tarefas de DMM, cursos e experiencias de modo que sejam acessadas via laptop ligado 

ao servidor ou via um thin client. 

Tarefa – é usada no termo “tarefa de estudo” para significar uma pequena unidade de 

formação, tipicamente de 3-6 horas. 

Tarefa de estudo – é uma unidade tipicamente de formação dentro de DMM com duração de 

3-6 horas. Tarefas de estudo são feitas pelos estudantes individualmente, mas pode incluir 

outros estudantes e outras pessoas. A tarefa pode incluir leitura, análise, investigação, assistir 

um filme, fazer uma acção ou ensinar. A tarefa de estudo termina com um produto que pode 

ser por escrito e que os estudantes partilham com o professor para comentários e correcções. 

Thin client – uma unidade do computador que só pode ser usada quando conectado a um 

servidor terminal. 
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Website do ISET-ONE WORLD – um conjunto de páginas da internet que contém informações 

sobre o ISET-ONE WORLD bem como páginas para exibir e discutir novo conhecimento 

adquirido através de estudos, investigações e debates.  

 

 


