
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

O ISET – ONE WORLD ABRE ESPAÇO PARA OS ESTUDANTES QUE 

PRETENDEM PROGREDIR COM A SUA FORMAÇÃO. 

 

 

O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - ONE WORLD (ISET - One 

World) é uma Instituição pertencente à entidade instituidora ADPP – Moçambique e a sua criação 

foi autorizada pelo Conselho de Ministros através do decreto número 33/2005 de 23 de Agosto e 

com o estatuto actualizado autorizado pelo decreto numero 92/2019 de 10 de Dezembro. 

Localizado no Posto Administrativo de Changalane, Distrito de Namaacha, Província de Maputo, 

tem a missão de formar ao mais alto nível de qualidade, profissionais técnica, científica, social e 

politicamente qualificados com excelência, e promover o ensino, investigação e extensão no 

domínio das ciências de educação. Com instalações modernas, o ISET - ONE WORLD 

proporciona condições ideais para albergar, em regime de internato, cerca de 200 estudantes por 

ano, num ambiente calmo, seguro e fértil para estudos. 

A pedagogia no ISET – One World inclui resolver sistematicamente situações desafiantes para 

os estudantes através da PRÁTICA. Os estudos incluem viagens práticas com objectivos de dar 

mais enfase na capacitação dos estudantes. Os nossos cursos refletem a demanda actual da 

sociedade moçambicana, olhando directamente as perspectivas de desenvolvimento das nossas 

comunidades, e as possibilidades de emprego.  
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(+258) 

84 282 7800 

86 262 7800 

info@iset-oneworld.ac.mz 

www.iset-oneworld.ac.mz 

 

Changalane, Namaacha 

Província de Maputo 

Moçambique 

• Estudos digitalizados, acessíveis pelas 

plataformas digitais; 

• Viagens de pesquisa; 

• Uso das tecnologias modernas no processo 

de ensino-aprendizagem; 

• Uma equipa de docentes nacionais e 

internacionais; 

 

O ISET – One World oferece: 
• Participação activa dos docentes e o corpo 

técnico ao lado de cada estudante 

• Trabalho em pequenos grupos para estimular a 

aprendizagem contínua 

• Programa extraordinário para os estudantes 

amadurecer intelectualmente e socialmente 

• Edifícios, transporte, e condições excelente para 

aprendizagem. 

AS AULAS INICIAM NO DIA 1 DE ABRIL DE 2022 
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1. CURSOS DISPONÍVEIS 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

2. PROCESSO DE ADMISSÃO 

Apenas os candidatos apurados na entrevista podem 

proceder a matrícula. 

 

Requisitos de admissão e matrículas: 

Para a admissão aos cursos do ISET - ONE WORLD, o 

candidato deve ter: 

• Preencher a ficha de candidatura online pelo link 

www.iset-oneworld.ac.mz/candidatar;  

• Passar na entrevista vocacional (feita via telefone por 

um professor do ISET - ONE WORLD); 

• 1 Fotocópia autenticada do certificado de habilitações 

de 12ª classe ou equivalente; 

• 2 Fotografias de tipo passe recentes; 

• 1 Fotocópia autenticada do documento de identidade 

(BI, Passaporte ou DIRE); 

• Currículo Vitae; 

• Preencher a ficha de compromisso económico, depois 

de efectuar o pagamento de matrícula e garantir o 

pagamento da primeira mensalidade. 

 

 

3. CONDICÕES ECONÓMICAS 

. Ficha de compromisso económico assinada pelo candidato e 

com o conhecimento do encarregado para o ensino presencial; 

. As propinas (pré-pago), e todos outros custos pagam-se consoante 

a ficha de compromisso económico e código bancário fornecido ao 

estudante no acto da aprovação de entrevista. 

 

Descrição 
Regime Presencial 

(Internato) 

Matrícula 4.000,00 MZN (Licenciatura e Mestrado) 

Mensalidades para 

cursos de Licenciatura 

11.500,00 MZN (Acréscimo de 500,00 

meticais por ano) 

(A taxa inclui o curso + Internato) 

Mensalidade para 

Mestrado 
12.000,00 MZN 

* Multas de atraso são aplicados conforme descreve o 

compromisso económico. 

Área de Formação Nome do Curso 
DURAÇÃO 

DOS CURSOS 

EM ANOS 

Regime Grau Académico 

 

No de Vagas 

(Presenciais) Presencial 

Ciências da 

Educação 

Pedagogia e Didáctica (Semi-presencial) 2  Mestrado 25 

Educação para Desenvolvimento Comunitário 4  Licenciatura 37 

Pedagogia 4  Licenciatura 37 

Educação para o Ambiente 4  Licenciatura 28 

TOTAIS DE VAGAS DISPONÍVEIS 127 

 

4. REGIME DE INTERNATO E VIAGENS 

• Todos os estudantes presenciais do ISET - One World estudam vivendo na instituição em regime de internato com o quarto, 

cama, água, luz, refeições, internet e materiais de estudo digital. O regulamento geral interno regula como todos podem 

viver num ambiente calmo, sem álcool, sem violência, digno e com respeito entre géneros; 

• O estudante que não possui passaporte deverá custear o valor do mesmo. O ISET – One World ajuda a obtê-lo; 

A DIRECÇÃO 

_________________________________________ 

(Thomas Hoejmark) 

• Os cursos de licenciatura presencial têm a duração de 4 anos. As mensalidades aumentam no valor de 500,00 meticais cada 

ano, de acordo com a flutuação económica causada pela inflação. 

http://www.iset-oneworld.ac.mz/candidatar

