Ensino à Distância

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário
Lutando ao Lado do Pobre

ANO 1
DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

2

50

6

150

8

200

2

50

3

75

4

100

1º Semestre
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)

Ciência Natural e Tecnologia
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

Metodologia de Investigação Científica (MIC)
O Pobre Estudos de desenvolvimento no nível mundial,
regional e nacional

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

O Mundo Contemporâneo 1

Treinamento de Habilidade
Profissional
Treinamento de Habilidade
Profissional
Ciências Sociais e Humanas

Inglês 1

Ciências Sociais e Humanas

2

50

Língua 1

Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal

3

75

30

750

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

8

200

8
5

200
125

2

50

2

50

2

50

3

75

30

750

Disciplinas Pequenas 1
Disciplinas Pequenas 2

Total:

DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

2º Semestre
O Próprio Pobre 1 Aspectos económicos e psico-sociais do indivíduo
próprio pobre
Moçambique Contemporâneo
Saúde Comunitária

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciências Sociais e Humanas
Ciência Natural e Tecnologia
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal
Treinamento de Habilidade
Profissional
Ciências Sociais e Humanas
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal

Inteligência de Liderança 1
Disciplinas Pequenas 3
Inglês 2
Língua 2
Total:
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ANO 2

DISCIPLINA

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

6

150

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

8

200

6

150

4

100

3

75

3
30

75
750

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

6

150

4

100

6

150

3

75

3

75

3

75

5

125

30

750

ÀREA CIENTÍFICA

3º Semestre
O próprio pobre 2 Aspectos económicos e psico-sociais do indivíduo
próprio pobre
O Grupo de Pobre 1 Aspectos económicos e psicossociais das comunidades
pobres

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciências Sociais e Humanas
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal
Ciências Sociais e Humanas

Parceria em Desenvolvimento 1
Inglês 3
Língua 3
Artes Expressivas
Total:

DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

4º Semestre
O Grupo de Pobre 2 Aspectos económicos e psicossociais das comunidades
pobres

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Treinamento de Habilidade
Profissional
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal
Habilidades Sociais e
Desenvolvimento Pessoal

Parceria em Desenvolvimento 2
A Organização do Pobre 1
Disciplinas Pequenas 4
Inteligência de Liderança 2
Língua 4
Competência de Estilo de Vida
Total:
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ANO 3

DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

8

200

6

150

6
6
4
30

150
150
100
750

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

5

125

5
3
6
4

125
75
150
100

2

50

5
30

125
750

5º Semestre
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciências Sociais e Humanas

A Organização do Pobre 2
Futuras Organizações do Pobre 1
Futuro de Moçambique
Tecnologia e Produção
Disciplina Especial 1.1

Ciência Natural e Tecnologia
Ciência Natural e Tecnologia

Total:

DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

6º Semestre
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciência natural e tecnologia

Futuras Organizações do Pobre 2
Agricultura no Sector Familiar
Matemática com Estatística
Economia Comunitária
O Mundo Contemporâneo 2

Ciências Sociais e Humanas
Ciências Sociais e Humanas
Ciências Sociais e Humanas
Treinamento de Habilidade
Profissional
Ciência Natural e Tecnologia

Disciplinas Pequenas 5
Disciplina Especial 1.2
Total:
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ANO 4

DISCIPLINA

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

3

75

3

75

3
6
4

75
150
100

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

3

75

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

8

200

30

750

CRÉDITOS

TOTAL
HORAS

5

125

7

175

2

50

16

400

30

750

240

6000

ÀREA CIENTÍFICA

7º Semestre
Treinamento de Habilidade
Profissional
Treinamento de Habilidade
Profissional
Ciências Sociais e Humanas

Língua 5
Língua 6
Meu Futuro
Ciências Naturais e Ambientais
Disciplina Especial 2.1
O Meu Teste 1 Planificação e Preparação

Ciência Natural e Tecnologia
Ciências Sociais e Humanas

O Meu Teste 2 - Implemantação
Total:

DISCIPLINA

ÀREA CIENTÍFICA

8º Semestre
Disciplina Especial 2.2

Ciências Sociais e Humanas
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção
Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

O Meu Teste 3 - Conclusão
Preparação da Monografia

Ciência de Desenvolvimento
Comunitário e Acção

Monografia
Total:

Total do Curso:

4

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário

Ensino à Distância

Conteúdo:
Área de estudo: Ciência de Desenvolvimento Comunitário e Acção
Metodologia de Investigação Científica (MIC)
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Metodologia de Investigação Científica (MIC)
Ciência de Desenvolvimento Comunitário e Acção
Nível de especialização profissional
Ano 1
1
6 créditos
Fornecer aos estudantes conhecimento, compreensão, habilidades,
competências e geração de interesse, no uso apropriado das
metodologias e tecnologias no decorrer de uma investigação
qualificada como científica, especialmente aplicada na área do
desenvolvimento comunitário.
O módulo trata do uso apropriado das metodologias e tecnologias no
decorrer de uma investigação qualificada como científica,
especialmente aplicada na área do desenvolvimento comunitário.
O que é ciência? Ciência e tecnologia - Epistemologia das ciências.
Verdade e realidade. Correntes e pensadores - O processo geral de
geração de conhecimento - O que é método e tipos de métodos:
indutivo, dedutivo, dialéctico, outros - O conceito de obstáculo na
investigação científica e a teoria de “contra o método” - Os sete
saberes necessários propostos por Edgar Morin: a complexidade, a
incerteza, a organização, o todo e a parte, a condição humana, a
compreensão e a cidadania planetária - O que é Metodologia e tipos
de metodologias de investigação - A investigação como uma
metodologia de geração de conhecimento - O Diário de Campo da
investigação, estrutura e elementos essenciais de um relatório
científico ou académico e a sua apresentação - A formulação técnica
do problema ou da situação encontrada no início da pesquisa.
Formulação técnica de Hipóteses e Objectivos. Árvores - Elementos
estruturais, fases e o passo a passo de uma investigação a ser
qualificada como científica e o porquê do científico - A investigaçãoacção participativa como uma metodologia de construção colectiva de
conhecimento e de transformação da realidade, elementos
estruturais, fases e o passo a passo -A investigação científica a partir
do modelo sistémico proposto por Manfred Max-Neef. Matriz de
necessidades e satisfatores.
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1-1-1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

1-2-1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

O POBRE
O Pobre - Estudos de desenvolvimento no nível mundial, regional e
nacional
1-1-1
Ciência de Desenvolvimento Comunitário
Introdutório e geral
Ano 1
Semestre 1
8 créditos
Preparar o estudante para elementos principais da educação e
métodos de estudo académico
Este módulo consiste em estudos que incidem sobre a demografia,
economia e áreas afins em países em desenvolvimento. Ele retracta as
manifestações da pobreza no mundo e em Moçambique, em
particular.
Factos gerais sobre as pessoas pobres no mundo hoje;
Definições convencionais de pobreza;
A demografia de pobreza;
Exemplos de consequências da pobreza para o indivíduo;
Exemplos de consequências da pobreza para a sociedade;
A economia mundial e suas consequências para os pobres;
Os poderes do mundo, as instituições globais e os pobres;
As necessidades fundamentais das pessoas pobres. O caso de
Moçambique;
Os pobres em casos especiais: pobres nos países ricos, pobres menores
de idade, pobres derivados por calamidades naturais, etc;
Relatos de vidas de pessoas pobres (estudo de casos).

O PROPRIO POBRE 1
O Próprio Pobre 1 - Aspectos económicos e psico-sociais do indivíduo
próprio pobre
1-2-1
Ciência de Desenvolvimento Comunitário e Acção
Nível de especialização profissional
Ano 1
2
8 créditos
Apontar directamente à profissão futura – promover a percepção,
empatia e activismo ombro a ombro com o próprio pobre
INTRODUCAO
Este é o primeiro projecto na formação, que introduz a investigação
em projecto como um método fundamental de aprendizagem. No
âmbito do projecto, o estudante encontra-se com pessoas pobres e
com instituições relevantes no alívio à pobreza. Ele vai aprender como
distinguir entre acções defensivas e acções de mudanças, e vai ter as
primeiras experiências com formulação de hipóteses de resolução de
problemas de pobreza numa determinada comunidade.
CONTEUDO A DESENVOLVER
Ferramentas da prática social:
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Planificação – a importância, os métodos e os mecanismos;
Mobilização e capacitação;
Viver e trabalhar com os pobres; Técnicas de organização;
O uso de sociologia como uma ferramenta na prática social; As teorias
de investigação como um método científico;
A arte de contar histórias e outras técnicas de comunicação; Meninos
soldados e prisioneiros políticos;
Acidentes no tráfico e como afectam os pobres;
Fontes alternativas de energia
Projecto:
Investigação como método;
Produção de estratégias e planos dum projecto;
Orçamento e gestão dos fundos para uma investigação;
Estudos das instituições na sociedade – escola, família, lideranças
locais
Consequências de pobreza para as pessoas pobres;
A economia do indivíduo pobre;
Acções para melhorar a economia do indivíduo pobre;
Acções defensivas na erradicação das condições do pobre;
Acções de mudanças no combate ao lado do pobre;
Formulando hipóteses sobre consequências de se ser pobre e métodos
para melhorar a situação do pobre;
Estudos em programas de combate a pobreza – do Governo, ONGs,
etc;
Línguas Bantu para situações específicas.

O PROPRIO POBRE 2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

O próprio pobre 2 - Aspectos económicos e psico-sociais do indivíduo
próprio pobre
Ciência de Desenvolvimento Comunitário e Acção
Nível de especialização profissional
2
3
6
Apontar diretamente à profissão futura – promover a percepção,
empatia e activismo ombro a ombro com o indivíduo pobre
Este é o primeiro projecto na formação, que introduz a investigação
em projecto como um método fundamental de aprendizagem. No
âmbito do projecto, o estudante encontra-se com pessoas pobres e
com instituições relevantes no alívio à pobreza. Ele vai aprender como
distinguir entre acções defensivas e acções de mudanças, e vai ter as
primeiras experiências com formulação de hipóteses de resolução de
problemas de pobreza numa determinada comunidade.
Ferramentas da prática social:
Planificação – a importância, os métodos e os mecanismos;
Mobilização e capacitação;
Viver e trabalhar com os pobres; Técnicas de organização;
O uso de sociologia como uma ferramenta na prática social; As teorias
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de investigação como um método científico;
A arte de contar histórias e outras técnicas de comunicação; Meninos
soldados e prisioneiros políticos;
Acidentes no tráfico e como afectam os pobres;
Fontes alternativas de energia
Projecto:
Investigação como método;
Produção de estratégias e planos dum projecto;
Orçamento e gestão dos fundos para uma investigação;
Estudos das instituições na sociedade – escola, família, lideranças
locais
Consequências de pobreza para as pessoas pobres;
A economia do indivíduo pobre;
Acções para melhorar a economia do indivíduo pobre;
Acções defensivas na erradicação das condições do pobre;
Acções de mudanças no combate ao lado do pobre;
Formulando hipóteses sobre consequências de se ser pobre e métodos
para melhorar a situação do pobre;
Estudos em programas de combate a pobreza – do Governo, ONGs,
etc;
Implementação da Investigação;
Formulando hipóteses para os dois projectos seguintes;
Línguas Bantu para situações específicas.

O GRUPO DE POBRE 1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

O grupo de pobre 1 - Aspectos económicos e psicossociais das
comunidades pobres
Ciência de desenvolvimento Comunitário e ação
Nível de Especialização
2
3
8
Obter conhecimentos sobre a planificação de acções de alívio da
pobreza em grupos ou comunidades de pobres.
Os estudantes neste módulo obtêm conhecimentos sobre a
planificação de acções de alívio da pobreza em grupos ou comunidades
de pobres. Eles estudam a situação demográfica e económica da zona
onde pretendem desenvolver o seu projecto do semestre.
Seminários
Pontos focais de conflitos no Mundo contemporâneo envolvendo
grupos de pobres;
Conceitos e características de grupos de pobres em Moçambique e no
Mundo;
Habilidades de interacção com as comunidades.
Projecto:
Factos demográficos e estatísticos sobre comunidades pobres
relacionados com a zona do projecto;
Estruturas económicas e legais nos sectores formais e informais;

8

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário

Ensino à Distância

Identificação do grupo alvo e planificação do projecto;
Formulação de hipóteses do projecto;
Consequências culturais, sociais, mentais e físicas para os indivíduos na
comunidade pobre;
Iniciativas de alívio da pobreza em grupos e comunidades pobres;
Estudos de programas de diferentes entidades no combate à pobreza;
Relação pedagógica com a pessoa pobre (empatia, métodos e
habilidades de ensino, treinamento ou sensibilização);
Ferramentas da gestão do projecto;
Preparação prática do lugar e logísticas do projecto;
Entrevistas, apresentações, relatórios e uso de línguas bantu.
Métodos de aprendizagem de novas línguas bantu.

O GRUPO DE POBRE 2
Título do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

O grupo de pobre 2 - Aspectos económicos e psicossociais das
comunidades pobres
Ciência de desenvolvimento Comunitário e ação
Nível de Especialização
Ano 2
4
6
Obter conhecimentos sobre a planificação de acções de alívio da
pobreza em grupos ou comunidades de pobres.
Os estudantes neste módulo obtêm conhecimentos sobre a
planificação de acções de alívio da pobreza em grupos ou comunidades
de pobres. Eles estudam a situação demográfica e económica da zona
onde pretendem desenvolver o seu projecto do semestre.
Seminários
Habilidades de interacção com as comunidades.
Conceitos e características de grupos de pobres em Moçambique e no
Mundo;
Projecto:
Factos demográficos e estatísticos sobre comunidades pobres
relacionados com a zona do projecto;
Estruturas económicas e legais nos sectores formais e informais;
Identificação do grupo alvo e planificação do projeto;
Formulação de hipóteses do projeto;
Consequências culturais, sociais, mentais e físicas para os indivíduos na
comunidade pobre;
Iniciativas de alívio da pobreza em grupos e comunidades pobres;
Estudos de programas de diferentes entidades no combate à pobreza;
Relação pedagógica com a pessoa pobre (empatia, métodos e
habilidades de ensino, treinamento ou sensibilização);
Ferramentas da gestão do projeto;
Preparação prática do lugar e logísticas do projeto;
Execução do projeto (estratégias, tácitas, planos e metas económicas);
Conclusões, relatórios, análises das hipóteses e
informações/recomendações.
Entrevistas, apresentações, relatórios e uso de línguas bantu.
Métodos de aprendizagem de novas línguas bantu.
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2-1-1

PARCERIA EM DESENVOLVIMENTO 1

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Parceria em desenvolvimento 1
2-1-1
Ciência do desenvolvimento comunitário
Avançado
2
3
6
Construir a compreensão do mundo da parceria em desenvolvimento e
adquirir habilidades, elevando fundos para desenvolvimento de
comunidade através de uma gama extensiva de fontes
Para criar desenvolvimento são necessários fundos. Os fundos existem
no mundo, mas há que buscá-los. Através de conhecimentos sobre
criação de parcerias pode-se obter uma redistribuição em favor do
Pobre.
-------------------------------------------------------a) Parcerias com grandes organizações internacionais
- explora o mundo de parceiros de grande expressão no mundo,
providencia os conhecimentos sobre as filosofias destes parceiros e
familiariza os estudantes com as terminologias de parceria para o
desenvolvimento.
b) Parcerias ao Nível Nacional e Local
- explora a acção dos doadores e seus programas no nível nacional e
local, ao mesmo tempo que sensibiliza os estudantes da importância de
criar parcerias a todos níveis. Neste módulo, o estudante investiga as
mudanças de enfoque dos doadores, de acordo com a emergência de
novas políticas e necessidades. O estudante, através de estudo de casos,
delineia caminhos de sucesso para a obtenção de parcerias e fundos para
programas de desenvolvimento local em comunidades pobres.
c) Estratégias de Formação de Parcerias
-ensinam-se as estratégias e as ferramentas para formar parcerias. Nele
visualiza-se toda a trajectória desde o estudo das condições do doador,
passando pelos procedimentos de candidatura, até a assinatura de um
contrato ou acordo com um parceiro. O módulo trata também do
manuseamento de fundos, os relatórios e balanços económicos, assim
como aspectos de marketing e uso de imágens nos relatórios e na
promoção do projecto.

Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

2-1-1

PARCERIA EM DESENVOLVIMENTO 2

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Parceria em desenvolvimento 2
2-1-1
Ciência do desenvolvimento comunitário
Avançado
Ano 2
Semestre 4
4 créditos
Construir a compreensão do mundo da parceria em desenvolvimento e
adquirir habilidades, elevando fundos para desenvolvimento de
comunidade através de uma gama extensiva de fontes
Para criar desenvolvimento são necessários fundos. Os fundos existem
no mundo, mas há que buscá-los. Através de conhecimentos sobre

Objectivos do módulo
Conteúdo do módulo
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criação de parcerias pode-se obter uma redistribuição em favor do
Pobre.
-------------------------------------------------------a) Parcerias com grandes organizações internacionais
- explora o mundo de parceiros de grande expressão no mundo,
providencia os conhecimentos sobre as filosofias destes parceiros e
familiariza os estudantes com as terminologias de parceria para o
desenvolvimento.
b) Parcerias ao Nível Nacional e Local
- explora a acção dos doadores e seus programas no nível nacional e
local, ao mesmo tempo que sensibiliza os estudantes da importância de
criar parcerias a todos níveis. Neste módulo, o estudante investiga as
mudanças de enfoque dos doadores, de acordo com a emergência de
novas políticas e necessidades. O estudante, através de estudo de casos,
delineia caminhos de sucesso para a obtenção de parcerias e fundos para
programas de desenvolvimento local em comunidades pobres.
c) Estratégias de Formação de Parcerias
- ensinam-se as estratégias e as ferramentas para formar parcerias.
Nele visualiza-se toda a trajectória desde o estudo das condições do
doador, passando pelos procedimentos de candidatura, até a assinatura
de um contrato ou acordo com um parceiro. O módulo trata também do
manuseamento de fundos, os relatórios e balanços económicos, assim
como aspectos de marketing e uso de imágens nos relatórios e na
promoção do projecto.

A ORGANIZAÇÃO DO POBRE 1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

A organização do pobre-1
Ciência do desenvolvimento comunitário e acção
Professional
2
4
6
Aprofundar a percepção e fortalecer o espírito activista na profissão por
insinuar ombro a ombro com a organização do pobre.
Neste módulo o estudante vai estudar as organizações de pobres em
relação às leis e à economia. O estudante vai investigar diferentes
organizações e identificar uma com o qual vai trabalhar. Ele vai
desenvolver habilidades de trabalhar com as organizações de pobres e
ajudá-las a agir no contexto de uma economia de mercado.
Ferramentas da prática social:
A aldeia como uma unidade social;
O sistema legal e sistemas administrativos de Moçambique;
O neoliberalismo;
Carisma – como construir e como usar;
Habilidades organizacionais;
Princípios de mecânica automóvel na produção;
A importância de ler e escrever para os pobres, e como ensinar-lhes;
As casas – como construir e como organizar a construção.
Projecto:
Estudos de condições legais para organizações e negócios em
Moçambique;
Estudos de condições económicas de organizações e negócios em
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Moçambique;
Estudos sobre exemplos do mundo de organizações dos pobres;
Escolha de organização/negócio com qual vai executar o projecto;
Estudos de um tipo de organização/negócio escolhido e estágio numa
organização como preparação do projecto;
Formulação da hipótese do projecto na base dos estudos e do estágio
Juntar-se a uma organização existente ou formar uma nova organização
para realizar o projecto e suas actividades;
Assegurar fundos para o projecto;
Investigação da política do Governo em relação a organizações e
pequenos negócios;
Estudos de programas internacionais de apoio e outras iniciativas para
organizações e pequenos negócios;
Treinamento de habilidades relevantes para estabelecer negócios ou
trabalhar com organizações;
Treinamento pessoal (de saúde e físico) para trabalhar nas circunstâncias
do campo.

A ORGANIZAÇÃO DO POBRE 2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

A organização do pobre-2
Ciência do desenvolvimento comunitário e acção
Professional
3
5
8
Aprofundar a perceção e fortalecer o espírito activista na profissão por
insinuar ombro a ombro com a organização do pobre.
Neste módulo o estudante vai estudar as organizações de pobres em
relação às leis e à economia. O estudante vai investigar diferentes
organizações e identificar um com o qual vai trabalhar. Ele vai
desenvolver habilidades de trabalhar com as organizações de pobres e
ajudá-las a agir no contexto de uma economia de mercado.
Ferramentas da prática social:
A aldeia como uma unidade social;
O sistema legal e sistemas administrativos de Moçambique;
O neoliberalismo;
Carisma – como construir e como usar;
Habilidades organizacionais;
Princípios de mecânica automóvel na produção;
A importância de ler e escrever para os pobres, e como ensinar-lhes;
As casas – como construir e como organizar a construção.
Projecto:
Estudos de condições legais para organizações e negócios em
Moçambique;
Estudos de condições económicas de organizações e negócios em
Moçambique;
Estudos sobre exemplos do mundo de organizações dos pobres;
Escolha de organização/negócio com qual vai executar o projecto;
Estudos de um tipo de organização/negócio escolhido e estágio numa
organização como preparação do projecto;
Formulação da hipótese do projecto na base dos estudos e do estágio
Juntar-se a uma organização existente ou formar uma nova organização
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para realizar o projecto e suas actividades;
Assegurar fundos para o projecto;
Investigação da política do Governo em relação a organizações e
pequenos negócios;
Estudos de programas internacionais de apoio e outras iniciativas para
organizações e pequenos negócios;
Treinamento de habilidades relevantes para estabelecer negócios ou
trabalhar com organizações;
Treinamento pessoal (de saúde e físico) para trabalhar nas circunstâncias
do campo.

FUTURAS ORGANIZAÇÕES DO POBRE 1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Futuras Organizações Do Pobre 1
Ciência de desenvolvimento comunitário e acção
Profissional
3
5
6
Contemplar um mundo futuro onde soluções múltiplas para os problemas
do pobre são estabelecidas através da organização futura do pobre e
considerar o papel profissional na promoção deste mundo futuro
O módulo trata das possíveis organizações e do associativismo com vista
à auto-suficiência e sustentabilidade das comunidades. O estudante
planifica um projecto de constituição de uma organização ou associação
ou junta-se a um agrupamento existente e introduz um programa de
acções, que assegurem o desenvolvimento contínuo de uma certa
comunidade.

Conteúdo do módulo

Ferramentas de pesquisa e de trabalho em equipa:
Pesquisa científica como disciplina;
Investigação-acção como parte da profissão;
Relações sociais como uma ferramenta;
Cooperação e trabalho em equipa;
Resolver conflitos, construir a paz;
O futuro e a eliminação dos factores da pobreza;
Informações úteis no combate do Pobre.
Projecto:
Identificação das futuras organizações dos pobres (organizações
possíveis);
Questões e problemas em relação às futuras organizações dos pobres;
Métodos de auto-suficiência e sustentabilidade. Problemas e vantagens
de cada método;
Protecção sistemática do ambiente local;
Métodos de agricultura ecológica;
Como promover formas associativas numa comunidade de pobres;
Organização associativa nas aldeias;
A política e as iniciativas do Governo na área de organização dos pobres
e no melhoramento das suas vidas;
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A dialéctica entre tradições e desenvolvimento moderno;
A vida rural moderna – debates, deliberações, propostas;
Formulação da visão, da estratégia, das tácticas e das acções do
projecto;
Planificação das acções;

FUTURAS ORGANIZAÇÕES DO POBRE 2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Futuras Organizações Do Pobre 2
Ciência de desenvolvimento comunitário e acção
Profissional
3
6
5
Contemplar um mundo futuro onde soluções múltiplas para os problemas
do pobre são estabelecidas através da organização futura do pobre e
considerar o papel profissional na promoção deste mundo futuro
O módulo trata das possíveis organizações e do associativismo com vista
à auto-suficiência e sustentabilidade das comunidades. O estudante
planifica e executa um projecto de constituição de uma organização ou
associação ou junta-se a um agrupamento existente e introduz um
programa de acções, que assegurem o desenvolvimento contínuo de
uma certa comunidade.

Conteúdo do módulo

Ferramentas de pesquisa e de trabalho em equipa:
Pesquisa científica como disciplina;
Investigação-acção como parte da profissão;
Relações sociais como uma ferramenta;
Cooperação e trabalho em equipa;
Resolver conflitos, construir a paz;
O futuro e a eliminação dos factores da pobreza;
Informações úteis no combate do Pobre.
Projecto:
Identificação das futuras organizações dos pobres (organizações
possíveis);
Questões e problemas em relação às futuras organizações dos pobres;
Métodos de auto-suficiência e sustentabilidade. Problemas e vantagens
de cada método;
Protecção sistemática do ambiente local;
Métodos de agricultura ecológica;
Como promover formas associativas numa comunidade de pobres;
Organização associativa nas aldeias;
A política e as iniciativas do Governo na área de organização dos pobres
e no melhoramento das suas vidas;
A dialéctica entre tradições e desenvolvimento moderno;
A vida rural moderna – debates, deliberações, propostas;
Formulação da visão, da estratégia, das tácticas e das acções do
projecto;
Planificação, implementação, conclusão e revisão das acções;
Experimentação de métodos, tecnologias e novas ideias.
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O MEU TESTE 1 - PLANIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

O Meu Teste 1 – Planificação e Preparação
Ciência de desenvolvimento comunitário e acção
Nível Profissional básico
Ano 4
Semestre 7
3 créditos
Treinar e demonstrar competência em atividades principais dentro da
profissão
Neste módulo o estudante começa com a elaboração do projecto final do
campo a partir da identificação das áreas, os estudos das áreas, as
hipóteses e toda a planificação do projecto incluindo a angariação de
fundos para a execução.
Identificação das áreas de problemas a tratar no projeto do campo;
Estudos em relação às áreas do problema do projeto;
Formulação das hipóteses do projeto;
Formulação da visão, ideia, estratégia, táticas e acções do projeto;
A economia do projeto do campo e angariação dos fundos;
Preparações formais e práticas do projeto. Estabelecimento das
condições físicas do projeto;
Informação e mobilização para o projeto;
Angariação de fundos, controlo de despesas, gestão da economia;

3-3-1

O MEU TESTE 2 - IMPLEMANTAÇÃO

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

O Meu Teste 2 - Implemantação
3-3-1
Ciência de desenvolvimento comunitário e ação
Nível Profissional avançado
Ano 4
Semestre 7
8 créditos
Treinar e demonstrar competência em atividades principais dentro da
profissão.
O módulo serve o projeto final da formação. O estudante executa o
projeto seguindo a planificação e culminando com um relatório final das
ocorrências e dos resultados obtidos. O estudante mostra as suas
capacidades de disciplina e consistência na busca de resultados, mas
também o seu papel e sua postura no trabalho das comunidades.
Implementação de acções para massas junto com a comunidade;
Organização do trabalho do dia-a-dia e eventos especiais;
Liderança junto das comunidades, com elevada ética e qualidade;
Tratamento sistémico do projeto nos aspectos de observar, analisar,
racionalizar e concluir sobre consequências de certas acções.

Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo
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3-3-1

O MEU TESTE 3 - CONCLUSÃO

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

O Meu Teste 3 - Conclusão
3-3-1
Ciência de desenvolvimento comunitário e acção
Nível Profissional avançado
Ano 4
Semestre 8
7 créditos
Treinar e demonstrar competência em actividades principais dentro da
profissão
O módulo serve o projeto final da formação. O estudante executa o
projeto seguindo a planificação e culminando com um relatório final das
ocorrências e dos resultados obtidos. O estudante mostra as suas
capacidades de disciplina e consistência na busca de resultados, mas
também o seu papel e sua postura no trabalho das comunidades.
Tratamento sistémico do projeto nos aspectos de observar, analisar,
racionalizar e concluir sobre consequências de certas acções;
Apresentações de relatórios nas formas escritas, orais e com o uso de
tecnologia de informação;
Relatório final com a conclusão da hipótese, informações e
recomendações.

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

PREPARAÇÃO DA MONOGRAFIA
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Preparação da Monografia
Ciência do desenvolvimento comunitário
Básico
4
8
2
Construir e demonstrar domínio dentro da teoria da ciência do
desenvolvimento comunitário
O trabalho final do curso consiste numa proposta completa de um
projecto. O estudante neste módulo baseia-se em todas as experiências e
competências adquiridas durante o curso. A monografia tem que
demonstrar qualidade suficiente para ser utilizada num programa e
contexto de desenvolvimento reais.
Definição da área de problemas a tratar na monografia em forma duma
proposta completa de um projecto;
Elaboração de hipótese e preparações teóricas da obra final;
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3-4-1

MONOGRAFIA

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Monografia

Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Ciência do desenvolvimento comunitário
Avançado
4
8
16
Construir e demonstrar domínio dentro da teoria da ciência do
desenvolvimento comunitário
O trabalho final do curso consiste numa proposta completa de um
projecto. Os estudantes baseiam-se O estudante neste módulo baseia-se
em todas as experiências e competências adquiridas durante o curso. A
monografia tem que demonstrar qualidade suficiente para ser utilizada
num programa e contexto de desenvolvimento reais.
Produção da monografia;
Apresentação da obra do projecto de campo.

Área de estudo 2: Habilidades Sociais e Desenvolvimento Pessoal
1-1-2

INTELIGÊNCIA DE LIDERANÇA 1

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos da módulo

Inteligência de Liderança 1 - Modelos de liderança I
1-1-2
Habilidades sociais e estudos de desenvolvimento pessoal
Introdutório
Ano 1
2
2 créditos
Alargar a compreensão da capacidade da mente
O módulo fornece ao estudante um entendimento da ligação entre
liderança e diferentes tipos de inteligência, o funcionamento do cérebro
e elementos como trabalho em equipa e comunicação, o conhecimento
geral do ser humano e seu desenvolvimento. Ele inclui também aspectos
de investigação e planificação como ferramentas importantes para um
líder.
Inteligência de liderança e os seus elementos;
O funcionamento do cérebro;
O ser humano – O desenvolvimento sóciopsicológico da criança até ao
adulto (incluindo o adulto- na terceira idade);
O trabalho em equipa e a comunicação como elementos da capacidade
de liderança;
Investigação e planificação como ferramentas de liderança.

Conteúdo da módulo
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3-1-1

INTELIGÊNCIA DE LIDERANÇA 2

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Inteligência de liderança 2 - Modelos de liderança II
3-1-1
Estudos de habilidades sociais
Avançado
Ano 2
Semestre 4
3 créditos
Aprofundar na compreensão da capacidade da mente
Este módulo aprofunda nas capacidades do estudante de utilizar a sua
inteligência de liderança. Por outro lado o estudante vai treinar os pobres
com quem trabalha em habilidades que vão ajudar o Pobre a desenvolver
a sua própria capacidade de liderança.
O uso da inteligência da liderança até ao presente momento;
Investigação e tratamento da realidade como parte da liderança na
profissão;
Lidar com a realidade e transformá-la como manifestação de liderança;
As habilidades de liderança para acções de massas;
Habilidades de liderança dum grupo de pobres por período longo
(esforços combinados);
Actividades com vista a treinar e desafiar a própria pessoa a ser
inventivo/inovativo, paciente/impaciente, calmo/apaixonado, assim
como a superar sentimentos de “stress”/monotonia.

Conteúdo do módulo

1-1-3

COMPETÊNCIA DE ESTILOS DE VIDA

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Competência de Estilos de Vida

Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Habilidades sociais e estudos de desenvolvimento pessoal
Introdutório
2
4
5
Promover o estilo de vida saudável e ética pessoal, e entender como se
relacionam à profissão futura do estudante
O módulo fornece aos estudantes ao estudante um entendimento da
ligação entre liderança e diferentes tipos de inteligência, o funcionamento
do cérebro e elementos como trabalho em equipa e comunicação, o
conhecimento geral do ser humano e seu desenvolvimento. Ele inclui
também aspectos de investigação e planificação como ferramentas
importantes para um líder.
Definições de estilos de vida;
Estilos de vida em Moçambique;
Estilo de vida e a profissão;
Estilo de vida e as escolhas fundamentais;
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2-2-2

LÍNGUA 1

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível da módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Língua 1 - Técnicas de expressão 1
2-2-2
Estudos de língua
Nível 1
Ano 1
1
3 créditos
Treinar o uso activo da palavra falada - em português como também
língua local - e linguagem do corpo.
- Treinar uso da língua falada e escrita como meios de comunicação e de
construção da cultura e tradições novas
Conto de história em língua local e português
Escrever um poema
Fazer pessoas rir, por exemplo fazendo piadas
Entendendo o significado de tom de voz
Se expressar em linguagem do corpo.
A importância dos gestos
Explicar um assunto difícil de maneira fácil.

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

1-2-2

LÍNGUA 2

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Língua 2 - Técnicas de Expressão 2
1-2-2
Estudos de língua
Introdutório
Ano 1
2
3 créditos
Praticar habilidades básicas de usar a língua para a comunicação.
Os módulos de “Técnicas de Expressão” estendem-se ao longo da
formação e estão sempre ligados a assuntos específicos de semestre.
Neste semestre, o módulo proporciona as habilidades de comunicação
num nível introdutório, enfatizando o aspecto de língua como elemento
de prática.
Treinamento da capacidade de orador;
Escrever e proferir discursos em público;
Treinamento da oralidade na língua portuguesa;
Estilos de escrita em língua portuguesa;
Técnicas de trabalho de informação – como colher informação;
Técnicas do trabalho de informação – produção de vídeos;
Técnicas da apresentação – usando quadro branco, electro-projector,
desenhos, cartazes, filmes e fotos;
Habilidades de negociação;
Línguas Bantu para situações específicas.

Conteúdo do módulo
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2-3-2

LÍNGUA 3

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Língua 3 - Técnicas de expressão 3
2-3-2
Estudos de línguas
Nível 3
Ano 2
3
3 créditos
Fortalecer a capacidade de expressão nuançada usando ambas palavras,
falada e escrita.
O módulo tem como objectivo medir e estimular a progressão de
capacidades da expressão em português, em competências de discurso
oral, leitura rápida, interpretação e estilos de escrita, em contextos de
projectos concretos.
Avaliação inicial da capacidade actual de técnicas de expressão em
português e definição de metas;
Elaboração de um programa individual de melhoramento de capacidade
da língua – oralidade, leitura e interpretação, escrita e tipos de discurso;
A língua portuguesa no projecto: produção de artigos, produção de
poemas e contos, elaboração de documentos orientadores e documentos
de expressão sobre o mundo, a comunidade, o ensino, a diversão e a
cultura;

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

1-3-2

LÍNGUA 4

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Língua 4 – Técnicas de Expressão 4
1-3-2
Estudos da língua
Nível 4
Ano 2
4
3 créditos
Treinar a fazer entrevista e apresentações em português
Neste nível as técnicas de expressão concentram-se na aprendizagem e
treinamento de capacidades de fazer entrevistas e apresentações em
vários contextos de trabalho em língua portuguesa. As apresentações são
combinadas com o uso de TIC.
Meta pessoal de cada estudante em relação ao domínio das técnicas de
entrevista, apresentações e relatórios;
Preparação e condução de entrevistas e apresentações;
Elaboração de relatórios e outros documentos em português;
Uso de TIC.

Conteúdo do módulo
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2-1-2

LÍNGUA 5

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Língua 5 - Técnicas de Expressão 5
2-1-2
Estudos de Línguas
Nível 5
Ano 4
7
3 créditos
Construir maior competência e velocidade de leitura e escrita da língua
Este módulo concentra-se em habilidades de leitura rápida, fazer
resumos e escrever textos executivos.
Aprender a fazer leitura rápida;
Treinar a fazer resumo de textos lidos;
Escrever palestras e cartas oficiais em português;
Escrever textos e títulos de fotografias para um website;
Treinar habilidades de fazer apresentações.

Conteúdo do módulo

3-1-3

LÍNGUA 6

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Língua 6
3-1-3
Estudos de linguagem
Nível 6
Ano 4
7
3 créditos
Finalizar treinamento da língua e demonstrar domínio de expressão e
concluir o assunto de comunicação como ferramenta na profissão
Neste módulo, o estudante avalia o seu desempenho na área de técnicas
de expressão, e compara-o com o seu plano individual concebido no início
da formação. O docente certifica-se dessa avaliação e ajuda o estudante
a melhorar as competências não suficientemente desenvolvidas.
Planos finais e individuais para completar o treinamento de técnicas de
expressão;
Implementação de todos elementos do plano individual;
Avaliação final de língua escrita:
Elaborar um relatório ou documento de reflexão sobre uma questão de
importância chave para a formação.

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo

21

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário

Ensino à Distância

3-1-4
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

MEU FUTURO
Meu Futuro - Perspectivas profissionais no campo do desenvolvimento
comunitário-Lutando ao lado do pobre
3-1-4
Habilidades sociais e desenvolvimento pessoal
Avançado
Ano 4
7
3 créditos
Considerar o futuro do globo e a nação como também futuro pessoal
como um profissional no mundo em mudança
O módulo proporciona ao estudante uma abertura para o futuro e o
mundo em relação à sua futura profissão como agente de
desenvolvimento comunitário. Neste módulo os estudantes discutem os
métodos e características da sua futura profissão como promotores de
mudanças. Espera-se que eles tenham um entendimento da necessidade
de se ter coragem, determinação e inteligência no exercício da profissão
de agente de desenvolvimento comunitário.
Visões do mundo nos próximos 10 e 50 anos;
A Agenda 2025. O caso de Moçambique;
Possibilidades e desafios da nova profissão nos próximos 10 anos;
Estudos e formulação dos métodos da profissão;
Pioneiro e agente de mudanças – algumas características da profissão;
A necessidade de operações seguras e o desafio da inovação e expansão.

Área de estudo 3: Treinamento de habilidades profissionais
1-1-4

DISCIPLINAS PEQUENAS 1

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Disciplinas pequenas 1
1-1-4
Treinamento de habilidades professionais
Introdutório
Ano 1
1
2 créditos
Adquirir habilidades práticas e teóricas em uma gama extensiva de áreas
relevantes para a profissão
Grupos de estudantes ou a equipa inteira devem escolher quatro
disciplinas pequenas das alistadas abaixo:
A bomba de corda, como trabalha, seu uso e seu custo
O que é uma aldeia e como explorar isto
Fazer uma investigação
Como construir carisma
Activismo – quebrar novo campo
A voz do pobre
Planejando - sua importância e seus mecanismos
Por quê a ética é importante?
Aprenda compreender e reconhecer o neo-liberalismo
Relações sociais como uma ferramenta

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo
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Cooperação e trabalho de equipa
Democracia e direitos humanos
Colonialismo - ainda está vivo
Educação, formação e treinamento do pobre
Painéis solares - custo e como os manter
Cultivo de ervas – como meio de obtenção de dinheiro e para melhorar
a saúde
Feijões de soja - como obtenção de dinheiro e um meio para melhorar a
saúde
Construir capacidade
A arte do cartaz
O megafone
A palavra escrita ou imprensa
Produção alimentar e gerência
Enfermagem rural
Uso de água e preservação
Jatropha - a árvore de energia
Sistemas administrativos e leis em Moçambique
Habilidades organizacionais para múltiplos propósitos
Reuniões anfitriãs
Discurso dirigido e entretenimento
A arte da narração
Técnicas de mobilização
Como executar uma associação - objectivos, gerência e actividades
Resolvendo conflito e construção de paz
Alfabetização - sua importância para o pobre
Controlo da realidade
Acidentes de tráfico
As redes de notícias globais
Como construir uma casa
Como um carro trabalha - auto-mecânicas básicas
Amnistia Internacional - e o mundo de prisioneiros políticos
Habitat para Humanidade - construindo casas para o pobre
Crianças soldados no mundo de hoje
Como lidar com abuso de criança
Desminagem e como evitar o perigo de terras minadas
Informação útil para o pobre
A importância de como criar manifestações como demonstrações,
celebrações e petições.
Futurismo e a luta do pobre

1-2-3

DISCIPLINAS PEQUENAS 2

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Disciplinas pequenas 2
1-2-3
Treinamento de habilidades profissionais
Introdutório
Ano 1
1
5 créditos
Adquirir habilidades práticas e teóricas em uma gama extensiva de áreas
relevantes a profissão

Objectivos do módulo
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Grupos de estudantes ou a equipa inteira devem escolher 8-10 disciplinas
pequenas como arte de cartaz, a arte de narração, a bomba de corda ou
técnicas de mobilização

1-3-3

DISCIPLINAS PEQUENAS 3

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Disciplinas pequenas 3
1-3-3
Treinamento de habilidades professionais
Introdutório
Ano 1
2
2 créditos
Adquirir habilidades práticas e teóricas em uma gama extensiva de áreas
relevantes a profissão
Grupos de estudantes ou equipa inteira devem escolher 4-5 disciplinas
pequenas como arte de cartaz, a arte de narração, a bomba de corda ou
técnicas de mobilização,

Objectivos do módulo
Conteúdo do módulo

2-2-3

DISCIPLINAS PEQUENAS 4

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Disciplinas pequenas 4
2-2-3
Treinamento de habilidades profissionais
Básico
Ano 2
4
3 créditos
Adquirir habilidades práticas e teóricas em uma gama extensiva de áreas
relevantes para a profissão
Grupos de estudantes ou equipa inteira devem escolher 8-10 disciplinas
pequenas como arte de cartaz, a arte de narração, a bomba de corda ou
técnicas de mobilização.

Objectivos do módulo
Conteúdo do módulo

2-3-4

DISCIPLINAS PEQUENAS 5

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Disciplinas pequenas 5
2-3-4
Treinamento de habilidades professionais
Básico
Ano 3
6
2 créditos
Adquirir habilidades práticas e teóricas em uma gama extensiva de áreas
relevantes a profissão
Grupos de estudantes ou equipa inteira devem escolher 4-5 disciplinas
pequenas como arte de cartaz, a arte de narração, a bomba de corda ou
técnicas de mobilização.

Objectivos do módulo
Conteúdo do módulo
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Área de estudo 4: Ciências Naturais e Tecnologia:
1-4-1

CIÊNCIAS NATURAIS E AMBIENTAIS

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Ciências Naturais e Ambientais
1-4-1
Ciências Naturais
Básico
Ano 4
7
6 créditos
Construir a compreensão do mundo natural e a interacção entre o
homem e natureza e considerar como este conhecimento pode e deve
ser usado na profissão.
Este módulo proporciona conhecimentos sobre as bases de ciências
naturais e ambientais, consciencializando os estudantes sobre as
consequências directas e indirectas na produção e preservação do meio
ambiente nas zonas rurais e pré-urbanas em Moçambique e no Mundo.
Os estudantes obtêm capacidades e métodos de como passar estas
informações e torná-las ferramentas para o melhoramento da vida das
comunidades pobres.
Dados geográficos relacionados com a erradicação da pobreza;
As bases de Biologia e microbiologia;
O Universo, os planetas e o sol;
Aquecimento global: Clima e mudanças do clima;
A história e os recursos naturais do planeta terra;
Ecologia e ecossistemas;
As leis naturais relacionadas com assuntos ambientais;
A evolução e história do homem;
A vida e as culturas dos povos no Mundo;
As leis naturais da agricultura e produção de comida.

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

1-4-2

SAÚDE COMUNITÁRIA

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Saúde Comunitária
1-4-2
Ciências naturais e médica
Básico
Ano 1
2
5 créditos
Aprender sobre uma gama extensiva de assuntos de saúde de
comunidade, primeiros socorros, doenças, nutrição e aptidão
A deficiente saúde é um dos problemas mais frequentes como
consequência de se ser pobre. Este módulo trata do funcionamento do
corpo humano e as medidas e prevenções necessárias e muitas vezes
possíveis para o Pobre melhorar a sua saúde.
Estudos básicos do corpo humano e o seu funcionamento;
Malnutrição;
As grandes doenças (malária, tuberculose, HIV/SIDA e doenças
oportunistas);
Investigação nas clínicas e hospitais;
Curso de primeiros socorros e assuntos de saúde.

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo
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2-4-1

AGRICULTURA DO SECTOR FAMILIAR

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Agricultura do Sector Familiar
2-4-1
Ciências Naturais e Tecnologia
Básico
Ano 3
6
5 créditos
Ganhar a compreensão prática e teórica de agricultura, técnicas de
cultivo e as economias de cultivar
O módulo está baseado na realidade económica do 80% da população
em Moçambique, que se sustenta através da agricultura familiar. O
módulo estuda as condições existentes e as tecnologias melhoradas
possíveis de introduzir na agricultura familiar para tornar o país autosustentável e permitir que as comunidades criem excedentes para a
comercialização.
A agricultura em Moçambique;
As condições gerais de agricultores e camponeses em Moçambique –
condições em relação ao clima, fornecimento de materiais, mercado e
à logística e finanças;
Água como um recurso fundamental na agricultura (e como retê-la);
Métodos ecológicos para reforçar a produção agrícola;
Como criar mudanças para uma produção agrícola sustentável –
exemplos do mundo e de Moçambique;
Iniciativas de desenvolvimento de agricultura. A estratégia do Governo
de Moçambique;
Condições de agricultura de subsistência em Moçambique.

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo

2-4-2

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Tecnologia e Produção
2-4-2
Ciência Tecnológica
Básico
Ano 3
5
6 créditos
Aprofundar a compreensão do processo de produção e como a
tecnologia pode facilitar produção e treinar habilidades técnicas de
produção
A tecnologia aplicada de baixo custo representa um dos caminhos para
desenvolvimento comunitário. O tempo e a força física poupados
(ganhos) com a implementação de sistemas simples de tirar agua dum
poço ou com uma máquina de descascar milho podem ser investidos em
outras e mais novas actividades. O módulo estuda as tecnologias simples
inventadas em muitos cantos do mundo para melhorar a vida das
populações e promover o desenvolvimento.

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

Introdução à física básica usada na tecnologia de produção;
Tecnologia aplicada à produção na agricultura;
Tecnologia aplicada à produção nas pequenas indústrias;
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Tecnologia aplicada à produção de energia;
Tecnologia aplicada à construção;
Tecnologias simples para uso na comunidade;
O gerador;
A electrobomba;
O automóvel;
Regras de manutenção de máquinas.

DISCIPLINA ESPECIAL 1.1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Disciplina especial 1.1
Ciências Naturais e Tecnologia
Básico
3
5
4
Estudar uma disciplina em alguma profundidade para treinar estudos
técnicos e adquirir conhecimento a um nível mais profundo
O estudante escolhe uma disciplina como:
1. Ciência de GAIA e Tecnologia
2. Corpo humano e saúde
3. Agronomia
4. Cosmologia
(ISET/OWU decide qual disciplina será oferecida cada ano, podendo
oferecer outras disciplinas em lugar das anteriores).
Considerações relativas ao conteúdo:
Durante a disciplina especial, o estudante decide o conteúdo, direcção
e métodos de estudos. Espera-se que os estudos sejam de um nível
avançado destacando qualquer um amplamente na disciplina ou
escolhe-se um assunto directamente relacionado a uma pesquisa
profunda.
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DISCIPLINA ESPECIAL 1.2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Disciplina especial 1.2
Ciências Naturais e Tecnologia
Intermediário
3
6
5
Estudar uma disciplina em alguma profundidade para treinar estudos
técnicos e adquirir conhecimento a um nível mais profundo
O estudante tem escolhido uma disciplina como:
1. Ciência de GAIA e Tecnologia
2. Corpo humano e saúde
3. Agronomia
4. Cosmologia
Considerações relativas ao conteúdo:
Durante a disciplina especial, o estudante decide o conteúdo, direcção e
métodos de estudos. Espera-se que os estudos sejam de um nível
avançado destacando qualquer um amplamente na disciplina ou
escolhe-se um assunto directamente relacionado a uma pesquisa
profunda.

Área de estudo 5: Ciência sociais e Ciências Humanas:
MTC-26

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)
MTC-26
Ciências Humanas
Estabelecimento dos Fundamentos
1
1
2 créditos
Conhecer o Curso de Licenciatura em Ensino em Português e os teorias e
métodos do Curso; entender o papel da lógica e do pensamento crítico no
trabalho científico; conhecer métodos de estudo, incluindo o uso das
tecnologias de informação e comunicação.
Dominar a estrutura, os módulos e as demandas do Curso de Licenciatura
em Ensino em Português. Utilizar o raciocínio lógico e avaliar criticamente
os estudantes, ou outra utilização académica da argumentação lógica.
Dominar os sistemas de tecnologias de informação e comunicação em uso
na OWU. Praticar pensamento crítico como forma de estudar e profundar
o seu conhecimento e entendimento.
A estrutura e o conteúdo do curso de Licenciatura em Ensino de Português;
as teorias educacionais e os métodos em uso no curso. Noções básicas do
raciocínio lógico – argumento, premissas e conclusão, raciocínio indutivo
e dedutivo, inferência, validade, verdade e falsidade; uso da lógica na
ciência. O conceito de pensamento crítico, o pensamento crítico nos
sistemas contemporâneos de educação, investigação e prática política.
Técnicas de uso de sistemas de tecnologia de informação e comunicação;
técnicas de estudo de DMM e em geral.

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo
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MOÇAMBIQUE CONTEMPORÂNEO
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

Moçambique Contemporâneo
Ciências Socais e Humanas
Básico
1
2
8 Créditos
Ter conhecimento das condições de vida para o povo moçambicano;
compreender as relações entre produção, economia e política a nível
nacional e local; considerar como as descobertas de depósitos de
combustíveis fósseis influenciam o desenvolvimento em Moçambique.
O módulo trata das condições de vida para o povo moçambicano, das
relações entre produção, economia e política a nível nacional e local, e da
influência das descobertas de depósitos de combustíveis fósseis no
desenvolvimento em Moçambique.
A produção agrícola na família e a escala industrial, artesanal e de
produção industrial; produção de subsistência das famílias moçambicanas;
a política do governo para a produção e exploração dos recursos naturais;
o crescimento económico e a melhoria das condições de vida da
população; a influência do desenvolvimento nacional sobre a escola.

1/2-4

INGLÊS 1

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Inglês 1
1/2-4
Ciências Humanas
Estabelecimento dos Fundamentos
1
1
2 créditos
Reforçar, em Inglês, habilidades verbais e escritas, e capacidades práticas
sobre o funcionamento da gramática.
Através deste módulo, o formando exercita as noções básicas da língua
inglesa que traz da sua formação anterior. Aqui, o formando aprende o
vocabulário dos aspectos pedagógicos e sócio-culturais da sala de aulas.
Gramática - Oralidade centrada na vida pessoal e no dia a dia - Oralidade
centrada no mundo da escola - Leitura de textos simples - Escrita: ensaios
simples.

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo
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1/4-3

INGLÊS 2

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre:
Número de créditos

Inglês 2
1/2-4
Ciências Humanas
Estabelecimento dos Fundamentos
1
2
2 créditos
Continuar a desenvolver competências linguísticas da língua inglesa
necessárias na profissão docente.
No presente módulo o formando aprofunda os seus conhecimentos da
língua inglesa aprendidos no módulo Inglês I. O formando estuda e cria
habilidades de comunicação cada vez mais sólidas, proporcionadas pelas
noções gramaticais e de sintaxe. O módulo adopta como estratégia de
aprendizagem a conversação sobre a resolução de problemas práticos da
escola, aumentando deste modo a proficiência do estudante na utilização
desta língua no contexto profissional.
Gramática e sintaxe - Oralidade relacionada com a cultura geral, o meio e
a actualidade sócio-política do país - Leitura e interpretação de textos de
romances e notícias simples - Escrita: contos, cartas, textos sobre
educação.

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo

INGLÊS 3
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre:
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Inglês 3
Ciências Humanas
Avançado
2
3
4 Créditos
Reforçar a capacidade de uso do idioma Inglês na investigação, bem como
na comunicação diária.
Este módulo tem duas fases, ambas com ênfase na continuidade prática de
leitura, escrita e oralidade em Inglês. A primeira baseia-se no uso de
pesquisas na internet. A segunda fase concentra-se no uso prático da
língua inglesa através de conversas.
Leitura e interpretação de artigos científicos - Inquéritos e entrevistas Oralidade através de apresentações e debate.

30

Licenciatura em Desenvolvimento Comunitário

Ensino à Distância

O MUNDO CONTEMPORÂNEO 1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

O mundo contemporâneo 1
Ciências Sociais
Básico
1
1
4
Compreender a influência dos acontecimentos mundiais sobre a vida e o
trabalho; para ser capaz de analisar a evolução do mundo, com impacto
sobre Moçambique; considerar o papel das instituições e organizações
internacionais.
Com base em experiências e conhecimentos obtidos até aqui, o estudante
analisa e delibera sobre assuntos da actualidade no mundo e a sua
influência em África e Moçambique.
Mundo contemporâneo (I) é um assunto multidisciplinar que abrange
aspectos das ciências sociais, políticos e económicos, bem como campos
interdisciplinares, tais como a guerra e a paz, os estudos ambientais e de
desenvolvimento.
Pontos focais actuais no mundo; situações existentes de guerra e conflito
e as razões por detrás; a globalização; o papel das instituições e
organizações internacionais no desenvolvimento das nações.

O MUNDO CONTEMPORÂNEO 2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

O mundo contemporâneo 2
Ciências Sociais
Profissional
3
6
4
Compreender a influência dos acontecimentos mundiais sobre a vida e o
trabalho; para ser capaz de analisar a evolução do mundo, com impacto
sobre Moçambique; considerar o papel das instituições e organizações
internacionais.
Com base em experiências e conhecimentos obtidos até aqui, o estudante
analisa e delibera sobre assuntos da actualidade no mundo e a sua
influência em África e Moçambique.
Mundo contemporâneo (II) é um assunto multidisciplinar que abrange
aspectos das ciências sociais, políticos e económicos, bem como campos
interdisciplinares, tais como a guerra e a paz, os estudos ambientais e de
desenvolvimento.
Pontos focais actuais no mundo; situações existentes de guerra e conflito
e as razões por detrás; a globalização; o papel das instituições e
organizações internacionais no desenvolvimento das nações.
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FUTURO DE MOÇAMBIQUE
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo

Futuro de Moçambique
Ciências Socais e Humanas
Intermédio
3
5
6 créditos
Desenvolver a capacidade de analisar e compreender as tendências e
processos de desenvolvimento, habilidade de previsão e coragem para
enfrentar até mesmo terríveis cenários futuros; tornar-se treinado em
discutir com o povo e a escutá-lo, de modo a aprender sobre suas
preocupações, aspirações e visões para o futuro; tornar-se capaz de
levantar debates sobre o futuro de Moçambique; tornar-se capaz e pronto
a imaginar soluções para os problemas da nação e do seu povo; entender
o papel criativo do professor na formação da futura nação.
"O Futuro de Moçambique" centra-se em Moçambique como um exemplo
dentro do campo de estudos futuros, que geralmente é considerado um
ramo das ciências sociais.
O conteúdo abrange todos os aspectos da vida nacional e a realidade
material, tendências nacionais, bem como desenvolvimentos desejáveis; o
papel do governo; o sector privado e individualidades na formação da
futura nação; o que o povo de Moçambique quer para o seu futuro pessoal
e colectivo; as exigências éticas ao professor representadas por uma
compreensão de cenários futuros; como analisar e projectar tendências;
como planificar para o futuro; Didácticas de Ciências Sociais e Educação
Moral e Cívica: Como ensinar e como estimular o debate sobre o futuro
num ambiente escolar.

2-4-3

ECONOMIA COMUNITÁRIA

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semetre
Número de créditos

Economia Comunitária
2-4-3
Ciências sociais
Básico
Ano 3
6
6 créditos
Obter uma compreensão sobre a economia do nível global e como isso
está relacionado ao pobre e nos projectos com o pobre e treinar
habilidades no trabalho com figuras económicas.
O módulo proporciona conhecimentos e entendimentos para o estudante
sobre a diferença entre a economia geral e a economia do Pobre. O
estudante tem de ter capacidades básicas da matemática utilizada na
área da economia do indivíduo e do projecto. O módulo reforça a
habilidade de fazer orçamentos para parceiros e introduz conceitos
iniciais da economia junto com o Pobre.
A economia mundial e definições económicas de “ser pobre”;
Matemática para a Economia;
Métodos de ensino de habilidades de Matemática básica;

Objectivos do módulo

Conteúdo do
módulo
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O computador como ferramenta na área de economia;
Preparação de orçamentos para parcerias;
A economia dum projecto – exemplos;
Métodos de ensino para comunidades sobre economia de um projecto.

2-4-4

ARTES ESPRESSIVAS

Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Quadrimestre
Número de créditos

Artes Expressivas
2-4-4
Ciências humanas
Básico
Ano 2
Trimestre 3
3 créditos
Aprender como usar artes expressivas na profissão como também treinar
próprias habilidades artísticas e culturais.
A cultura é uma forte média de transmissão de informações, permitindo
ao mesmo tempo que pessoas de um mesmo grupo ou de grupos
diferentes se socialize e se solidarize, umas com as outras. O módulo
explora e treina na prática a multiplicidade de expressões culturais,
através de diferentes tipos de arte.
Estudos da cultura local;
Habilidades culturais: Cantar;
Habilidades culturais: Lidar com um coro, canto coral;
Habilidades culturais: Conceber, Dirigir ou apresentar uma peça de
teatro;
Habilidades culturais: Contar histórias;
Habilidades culturais: Ler em voz alta para um grupo;
Habilidades culturais: Dançar, contando uma história;
Habilidades culturais: Executar algumas danças tradicionais de
Moçambique;

Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo
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DISCIPLINA ESPECIAL 2.1
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objetivos do módulo

Conteúdo do módulo

Disciplina Especial 2.1
Ciências sociais e humanas
Avançado
4
7
4
Estudar uma disciplina em alguma profundidade para treinar estudos
técnicos e adquirir conhecimento a um nível mais profundo
O estudante escolhe uma disciplina como:
1. A história da população do mundo e de Moçambique
2. Movimentos sociais e ambientais de nosso tempo
3. Ciência política em nível global e local
4. Desenvolvimento económico e ciência de negócio
5. Filosofia
(ISET/OWU decide qual disciplina será oferecida cada ano e pode oferecer
outras disciplinas diferentes das anteriores)
Considerações relativas ao conteúdo:
Durante a disciplina especial, o estudante decide o conteúdo, direcção e
métodos de estudos. Espera-se que os estudos sejam de um nível
avançado destacando qualquer um amplamente na disciplina ou escolhese um assunto directamente relacionado a uma pesquisa profunda.

DISCIPLINA ESPECIAL 2.2
Título do módulo
Código do módulo
Tipo de módulo
Nível do módulo
Ano académico
Semestre
Número de créditos
Objectivos do módulo

Conteúdo do módulo

Disciplina Especial 2.2
Ciências sociais e humanas
Avançado
4
8
5
Estudar uma disciplina em alguma profundidade para treinar estudos
técnicos e adquirir conhecimento a um nível mais profundo
O estudante tem escolhido uma disciplina como:
1. A história da população do mundo e de Moçambique
2. Movimentos sociais e ambientais de nosso tempo
3. Ciência política em nível global e local
4. Desenvolvimento económico e ciência de negócio
5. Filosofia
Considerações relativas ao conteúdo:
Durante a disciplina especial, o estudante decide o conteúdo, direcção e
métodos de estudos. Espera-se que os estudos sejam de um nível
avançado destacando qualquer um amplamente na disciplina ou escolhese um assunto directamente relacionado a uma pesquisa profunda.
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