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1. ANÚNCIO DE CANDIDATURAS
O Ensino à Distância no ISET/OWU abre espaço para os estudantes que pretendem
progredir com a sua formação.

O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA/ ONE WORLD UNIVERSITY
(ISET/OWU) é uma Instituição de Ensino Superior, criada pela ADPP – Moçambique, aprovada pelo
Conselho de Ministros através do decreto número 33/2005 de 3 de Agosto e, é uma das primeiras
Instituições acreditadas pelo INED - Instituto Nacional de Educação à Distância para lecionar cursos
à Distância, tendo como objectivos: expandir a capacidade de formação de técnicos superiores com
ferramentas necessárias para orientar as comunidades em todos os polos de desenvolvimento e
expandir a capacidade de formação de professores.

2. REQUISITOS:
São requisitos para o Ensino à Distância (EàD) no ISET/OWU:

• Ter concluído a 12a classe do SNE (Sistema Nacional de Ensino) ou equivalente;
• Ter conhecimentos básicos de Tecnologias de Informação e Comunicação, na óptica de
utilizador;

• Possuir um dispositivo com acesso a internet e um endereço de correio electrónico (email).
3. DURAÇÃO DOS CURSOS:
Os cursos para aquisição do nível de licenciatura têm duração de 4 anos de estudos em tempo integral.
As aulas começam a partir do dia 2 de Março de 2019.

4. PROCESSO DE ADMISSÃO
O envio da documentação pode ser feito para o email: info@oneworlduniversity.org a partir do dia
01 de Novembro de 2018 até 25 de Fevereiro de 2019.
Para a admissão aos cursos do ISET/OWU no Ensino à Distância da turma de Março 2019, o candidato
deve:
•

Enviar ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pela instituição);

•

Passar a entrevista vocacional (feita via Telefone por um docente do ISET/OWU);

•

Efectuar o deposito da taxa de matricula e propina de primeiro mês = 4,980 MTN e enviar os
documentos que constam nos requisitos dentro de 5 dias após a aprovação na entrevista
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Nome do Curso

Grau Académico

O começo

No de
Vagas

Ciências Sociais

Desenvolvimento Comunitário

Licenciatura

2 de Março

30

Lutando ao Lado do Pobre
Ciências da Educação

Pedagogia

Licenciatura

2 de Março

30

Ciências de Educação

Ensino de Português

Licenciatura

2 de Março

30

5. PROCESSO DE MATRÍCULA:
No acto da formalização da matrícula para o EàD, os candidatos deverão disponibilizar a
documentação Geral conforme se procede:

•
•
•
•
•

Preencher, assinar e enviar a ficha de matrícula (digitalizado);
Enviar uma fotocópia digital autenticada do certificado de habilitações (digitalizado);
Enviar uma fotografia digital;
Enviar uma cópia do BI digital;
Enviar o Curriculum Vitae;

5.1.PAGAMENTOS PARA LICENCIATURA
Valor de matrícula para licenciatura: 4980 MT (valor do
primeiro mês do curso incluído)

• Enviar o comprovativo do talão de depósito no valor de 4980 meticais por email ou whatsapp
da instituição pelo contacto: (+258) 84 282 8801

6. COOPERAÇÃO COM O CENTRO DO EÀD NO ISET/OWU:
•

No início das aulas, o candidato deve se fazer presente no encontro introdutório sobre a
plataforma de estudos do Ensino à Distância (EàD) da One World University (OWU).

•

O candidato receberá os materiais por meio digital e o tutor estabelece contacto com o
estudante.

•

Os módulos são acompanhados pelos tutores utilizando meios e tecnologias apropriadas, tais
como Computador, Internet, Skype, Website e telemóveis para comunicar e receber tarefas.

•

Os exames orais são realizados através do Skype e os exames escritos são realizados em cada
província nas escolas parceiras da ADPP - as 11 Escolas de Professores do Futuro (EPF´s).
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7. ENCONTROS DE INTRODUÇÃO:
Para reforçar o início das aulas o ISET/OWU - EàD realiza encontros de introdução a Plataforma e
calendário de estudos nas províncias ainda por anunciar com antecedência de 7 dias antes do arranque
das aulas.

8. COMPROMISSOS ECONÓMICOS:
O pagamento para o curso de Licenciatura ou Curta Duração:
O sistema de pagamento para os cursos é pré-pago. O estudante deve pagar a propina antes do dia 5
cada mês.
Valor da matrícula para Licenciaturas (1º mês incluído) 4980,00MT
Propinas mensais a partir do segundo mês:
•

Licenciatura em Pedagogia

4.200,00MT

•

Licenciatura em Des. Comunitário

4.200,00MT

•

Licenciatura em Ensino de Português

4.200,00MT

•

Valor do Certificado e Diploma no final do curso:

3.000,00MT

9. DETALHES BANCÁRIOS :
Conta Bancária: Millennium Bim
Entidade: 94401
Referência: Código individual atribuído mediante aprovação na entrevista

Maputo, Novembro de 2018
A Directora do Ensino à Distância

