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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 (2020), os seguintes cursos:   

No   Curso   Duração   Número de Vagas  

01   Engenharia Informática e Tecnologias  [(EIT) Regime Presencial]  3 Anos   30  

02 Engenharia Informática e Tecnologias [(EIT) Regime à Distância]   3 Anos 30 



03   Licenciatura em Ciências da Educação [(CED) Regime Presencial]   3 Anos   30  

04   Licenciatura em Ciências de Administração [(CAG) Regime Presencial]   3 Anos   30  

05   Licenciatura em Ciências Sociais [(CS) Regime Presencial]   3 Anos   30  

06  Licenciatura em Teologia [(TEO) Regime Presencial]   4 Anos   30  

07   Mestrado em Pedagogia e Didáctica [(MPD) Regime Semi-Presencial]   2 Anos   30  

   

 

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

da Universidade Metodista em Cambine.   

c. O EXAME DE ADMISSÃO, será realizado no dia 6 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;   

 Matricular e inscrever-se semestralmente; e   

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

 

III. Pagamentos 

a. 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.   

b. Para mais detalhes de pagamentos, visite o site: https://umum.education/candidatura/pagamentos2018/. 
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IV. 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.    

   

V. Contactos   

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

Contacto Telefónico: +258 87/85 015 9773 

Email: info@umum.education    

   

Campus de Cambine, 15 de Novembro de 2019  

A Comissão de Exames de Admissão   
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