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TERMOS DE REFERÊNCIA 

1. Introdução 

O Programa de Doutoramento em Educação/Currículo da Faculdade de Educação e Psicologia 

(FEP) da Universidade Pedagógica de Maputo (UP – Maputo) tem vindo a realizar Simpósios 

sobre Estudos Curriculares. Em 2014, o Simpósio debruçou-se sobre "Políticas educacionais e o 

currículo em Moçambique"; em 2015, o Simpósio teve como tema “Formação de professores, 

diversidade cultural, transversalidade e transdisciplinaridade”; em 2016 foi dedicado às 

“Reformas e Inovações Curriculares em Moçambique” e, em 2019 foi sobre “Questões 

Curriculares: Teorias, Políticas e Práticas”.  

Visto 
Director – Adjunto da PGPE 

 
(Prof. Doutor Jaime Alípio) 



Este ano, para celebrar os 10 (Dez) anos (2012-2022) da existência do Programa de 

Doutoramento em Educação/Currículo e, por ter graduados os 20 (Vinte) doutores, o programa 

vai realizar, nos dias 15 a 16 de Junho de 2023, um Simpósio subordinado ao tema: “Estudos 

curriculares: formação de professores e assuntos (temas) transversais”. O tema do Simpósio 

coincide com o título do livro e é uma forma de homenagear aos doutorados e estudantes do 

Programa, outrossim, aos seus autores e docentes do programa. 

O Simpósio vai reflectir sobre as questões relacionadas aos processos de (ii) construção e 

desenvolvimento curricular e formação de professores, (ii) assuntos (temas) transversais. 

   

2. Objectivos 

Com este Simpósio, pretende-se alcançar os seguintes objectivos: 

(i) Reflectir sobre a construção e desenvolvimento curricular em Moçambique;  

(ii) Partilhar práticas e experiências pedagógicas e de desenvolvimento curricular em 

Moçambique; 

(iii) Celebrar os 10 anos do Programa que terá como seu apogeu, o lançamento do livro;  

(iv) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo em Moçambique. 

 

3. Temas do Simpósio 

O simpósio cujo tema genérico é “Estudos curriculares: formação de professores e assuntos 

transversais” vai debruçar-se sobre as questões curriculares relacionadas ao Ensino Básico, 

Ensino Secundário, Ensino Técnico-Profissional, Ensino Superior, Alfabetização e Educação de 

Adultos, Formação de Professores em todas as modalidades, designadamente, presencial e à 

distância. São temáticas do VI Simpósio: 

i. Teorias, Modelos e Paradigmas na Formação de professores; 

ii. Didácticas e Práticas de Ensino na Formação de Professores; 

iii. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade, Transversalidade na 

Formação de Professores; 

iv. Teorias Pós-Coloniais, Decoloniais e Saberes Universais e Locais na formação de 

professores;  

v.  Moçambicanidade e Educação Patriótica; 

vi. Género e Equidade na Educação; 



vii. Educação para a Paz e para a Cidadania; 

viii. Educação para a Saúde; 

ix. Empreendedorismo, Cultura de Trabalho e Educação Financeira; 

x. Educação Rodoviária; 

xi. Educação Moral e Cívica; 

xii. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 
 

3. Metodologia 

A metodologia a ser adoptada consistirá em apresentações em sessões plenárias, assim como em 

sessões paralelas. 

 

4. Resultados esperados 

Os resultados esperados são os seguintes: 

(i) Divulgados os estudos sobre questões curriculares em Moçambique; 

(ii) Partilhadas as experiências sobre teorias, políticas e práticas curriculares; 

(iii)  Desenvolvimento de maior consciência sobre a transversalidade na Educação 

(iv)  Publicados resumos em anais. 

 

5. Público-alvo  

Constitui público – alvo, pesquisadores, docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, 

técnicos pedagógicos e outros interessados em estudos sobre questões curriculares em 

Moçambique. 

 

6. Local de realização do Simpósio 

Cidade de Maputo, Universidade Pedagógica de Maputo, Anfiteatro da Faculdade de Educação e 

Psicologia (FEP), Campus de Lhanguene. 

 

7. Normas para submissão dos trabalhos 

Seguem-se as normas para a submissão de resumos e comunicações. 

 

 



7.1. Resumos 

Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para o e-mail 

ecurriculosimposio2023@gmail.com até 26 de Maio de 2023. Os resumos não podem exceder 

250 palavras, têm que conter palavras-chave (4 a 5), escritos a espaço simples, formato da letra 

times new roman, tamanho 12. No resumo terão que constar (i) nome(s) e apelido(s) do(s) 

autore(s) e o(s) respectivo(s) grau(s) académico(s) ; (ii) sua filiação; (iii) endereço(s) 

electrónico(s); (iv) o objecto de estudo; (v) os objectivos; (vi) a base teórica em que se funda o 

estudo; (vii) a metodologia e (viii) os principais resultados alcancados. As seguintes informações 

também devem constar: 

(i) Tema do Simpósio em que se enquadra a comunicação 

(ii) Título do documento em bold 

 

7.2. Comunicações, palestras e conferências 

As comunicações devem ser escritas em língua portuguesa e enviadas para o e-mail 

ecurriculosimposio2023@gmail.com até dia 31 de Julho de 2023. Devem ter até 20 páginas 

para palestras e 25 páginas para conferências, o tamanho da letra é 12, a fonte é time new roman, 

o espaço entre as linhas é 1,5, as margens são: superior: 3cm; inferior: 2cm; esquerda: 3cm; 

direita: 2cm. Nas referências bibliográficas devem ser só indicadas obras referenciadas/citadas 

no texto. As citações devem seguir o modelo usado na UP-Maputo. 

 

8. Comissões do VI Simpósio 

8.1. Comissão Organizadora: 

Prof. Doutor Guilherme Basílio (Coordenador); 

Prof. Doutor Ângelo José Muria; 

Profa Doutora Atália Maria Fernando Saíde Mondlane; 

Profa. Doutora Ornila Domingos Verol Sande Liasse; 

Profa. Doutora Teresa de Lurdes Miguel Monjane; 

Profa Doutora Faira Amade Ibrahimo; 

Mestre Diovargildio Vasco Chauque; 

Dra Diana Muxanga; 



 

8.2. Comissão Científica: 

Professor Doutor Jó António Capece (Coordenador); 

Professora Doutora Hidizina Norberto Dias; 

Profa. Doutora Carla Maria Ataíde Maciel; 

Prof. Doutor Jaime da Costa Alípio; 

Prof. Doutor Adriano Fanissela Niquice; 

Prof. Doutora Maria Amida Maman; 

Prof. Doutora Zulmira Francisco 

 

9. Período de inscrição 

A inscrição com resumo deve ser feita até ao dia 26 de Maio de 2023, preenchendo uma ficha 

disponível no e-mail do Simpósio e a inscrição sem resumo deve ser feita até dia 09 de Junho de 

2023. 

 

Maputo, 08 de Fevereiro de 2023 
Coordenador da Comissão organizadora 
________________________________ 

Prof. Doutor Guilherme Basílio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 
___________________________________________________________________ 

Av. de Moçambique, km 1.6, Campus de Lhanguene, Maputo 
 

V Simpósio de Educação/Currículo 
“Estudos Curriculares: formação de professores e assuntos (temas) transversais” 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

Título académico:  

Ocupação:  

Instituição / Organização:  

Celular: 

e-mail:  

Deseja fazer alguma apresentação?  Não 5  Sim 5  

Se sim, indique o título e area temática 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Encontre os Termos de Referência no site: www.up.ac.mz 

• Realização do V Simpósio: 15-16 de Junho de 2023 
• Local: Campus de Lhanguene – Anfiteatro da FEP/UPM – Maputo/Moçambique  
• Inscrições com resumos: Até 26 de Maio de 2023 
• Inscrições sem resumo: Até 09 de Junho de 2023 
• Envio dos artigos completos até 31 de Julho de 2023 

 

As inscrições, os resumos e os artigos completos, bem como questões a colocar, deverão ser endereçados 

para a secretaria de Pós-graduaçao da Faculdade de Educação e Psicologia, Campus de Lhamguene, 

Comissão Organizadora do V “Estudos Curriculares: formação de professores e assuntos 

(temas) transversais”, email ecurriculosimposio2023@gmail.com 

 


