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I. CURSOS  

A Universidade Metodista Unida de Moçambique, uma instituição de ensino Superior sediada na localidade de Cambine, Distrito de 

Morrumbene, Província de Inhambane, a funcionar desde o ano de 2017, oferece para o próximo ano, os seguintes cursos:  

No  Curso  Duração  Número de Vagas 

01  Engenharia Informática e Tecnologias [(EIT) Regime Presencial e à Distância]  3 anos  30 

02  Licenciatura em Ciências da Educação [(CED) Regime Presencial]  3 anos  30 

03  Licenciatura em Ciências de Administração [(CAG) Regime Presencial]  3 anos  30 



04  Licenciatura em Ciências Sociais [(CS) Regime presencial]  3 anos  30 

05 Licenciatura em Teologia [(TEO) Regime presencial]  4 anos  30 

06  Mestrado em Pedagogia e Didáctica [(MPD) Semi-Presencial]  2 anos  30 

  

II. Visão, Missão, Valores, Objectivos e Princípios da UMUM  

Visão  

Pretendemos transformar a nossa Universidade numa Organização educacional de referência na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem (PEA), formando cidadãos dotados de competências, conhecimentos teóricos e práticos com excelente capacidade de 

análise e reflexão das suas acções, capitalizar as valências da Igreja Metodista Unida em Moçambique e contribuir para combate á 

pobreza promovendo uma política de equidade social no acesso ao ensino e formação.  

Missão 

Oferecer uma formação do Homem moçambicano dotando-o de conhecimento, valores ético-morais e de cidadania que habilite a 

participar de forma activa e criadora nos desafios da transformação social, cultural e económico do país.  

Valores 

Excelência no domínio técnico-científico, assim como, no respeito à pessoa humana, bem como ao património, valorizando os nossos 

utentes oferecendo serviços educativos de qualidade, baseados no respeito e dignidade.  

Objectivos 

A Universidade Metodista Unida de Moçambique, insere-se nos esforços do Governo no sentido de expandir o Ensino Superior e na 

missão da Igreja Metodista Unida em Moçambique, visando desenvolver acções no plano de formação avançada, investigação e extensão 

científica sócio-comunitária, com a observância dos objectivos definidos no artigo 3 da Lei n.º 27 /2009, de 29 de Setembro (Lei do 

Ensino Superior). Tem como objectivos:  

a- Promover a investigação e o ensino superior, no domínio das disciplinas das ciências humanas, sociais e exactas, para o 

enriquecimento mútuo das várias disciplinas, numa perspectiva de integração com a ética; de síntese do saber.  



b- Formar profissionais com alto grau de qualificação técnica e científica, capazes de participar activamente no desenvolvimento 

do País;  

c- Desenvolver a formação filantrópica, filosófica e ética do Homem.  

d- Promover cursos de capacitação de quadros dos sectores público e privado em matérias técnico-científicas do seu domínio;  

e- Realizar acções de actualização dos conhecimentos dos quadros e graduados de nível superior, de acordo com o progresso da 

arte, ciência e da técnica e em função das necessidades nacionais;  

f- Promover e incentivar a investigação científica, bem como estudar e difundir a aplicação da ciência, no âmbito do 

desenvolvimento do País;   

g- Realizar actividades de extensão e difusão da ciência e técnica no seio da sociedade moçambicana;   

h- Sistematizar e valorizar as contribuições de outros sectores nas mesmas áreas;  

i- Estabelecer relações de intercâmbio científico - cultural com instituições nacionais e estrangeiras.   

Princípios Orientadores  

a- Inclusão – a Universidade Metodista Unida de Moçambique, é uma instituição aberta a todos os cidadãos nacionais, sem 

discriminações fundadas na religião, sexo, raça e região de origem.  

b- Complementaridade – os cursos e especialidades oferecidos fundamentam-se nas correntes necessidades das transformações 

sociais.  

c- Integração – nossa parte do Sistema Nacional de Educação e, nessa base, a sua actuação observa os seus objectivos.  

d- Parceria – a Universidade desenvolve parcerias estratégicas com a comunidade nacional, tecido produtivo, comunidade académica 

a nível nacional, regional e internacional.   

III. Como frequentar os Cursos da UMUM  

 Ter o nível secundário do segundo ciclo (12a A, B ou C) completo ou equivalência;  

 Candidatar-se para os exames de admissão aos cursos, realizá-lo e ser admitido a inscrever-se (visite o nosso calendário académico 

2019, no nosso site, para mais informações);  

a. A candidatura acontece online pelo sítio institucional: www.umum.education. É possível  

b. De formas a validar a candidatura é necessário realizar um depósito da taxa de candidatura no valor de 600 Meticais a ser 

efetuado na conta BIM (320163536) com o titular Universidade Metodista Unida de Moçambique.  

c. O recibo do depósito, comprovativo do pagamento da candidatura, deve ser apresentado antes do dia de exame no Campus 

da Universidade Metodista em Cambine.  

http://www.umum.education/
http://www.umum.education/


d. O EXAME DE ADMISSÃO, será realizado no dia 7 de Fevereiro, pelas 13 horas nas salas do Campus de Cambine.  

• Os exames realizados, integram matérias de cultura geral, visando aferir o nível de habilidades do candidato ao curso; 

 Após admissão, proceder com o pagamento da taxa de matrícula;  

 Inscrever-se semestralmente; e  

 Cumprir o pagamento das mensalidades que variam de acordo com o curso e ciclo em frequência.  

 Para informações sobre as taxas das propinas, visite a nossa página WEB.  

  

IV. Contactos  

Visite a nossa página Web por meio do endereço www.umum.education, para mais informações.  

Contacto Telefónico: 86 58 66 863 (Também para Whatsapp)  

Email: info@umum.education   

  

Campus de Cambine, 21 de Novembro de 2018  

A Comissão de Exames de Admissão  

http://www.umum.education/
http://www.umum.education/

