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As universidades  Americanas 
consistentemente lideram  os 
posicionamentos a nível mundial. 
Estabelecimentos, recursos, padrões 
académicos e as melhores faculdades 
do mundo.  Certificado de Pós-
graduação amplamente reconhecidos e 
aceites. 

QUALIDADE VALORES ESCOLHA 

FLEXIBILIDADE 

+4,000 universidades acreditadas, 
mais de  2,500 oferecendo programas 
de Pós-graduação. 

Disponibilidade de programas em 
centenas  de àreas de Pós-graduação. 

Estruturação do seu programa, trabalho 
colaborativo com outros departamentos 
e universidades, aquisição de experiência 
prática na sua área, mudança de área ou 
escolas  sem penalização. 

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL 
Acesso a trabalho, estudos e oportunidades 
de estágios num variado leque de sectores. 
Exposição a Instituições  de liderança em 
tecnologia e pesquisa. 

Disponibilidade de aconselhamento 
vocacional. 

Disponibilidade de uma variada 
gama de propinas e custos de vida. 
Generosa ajuda financeira através de 
bolsas, fundos de pesquisa, 
intercâmbios e assistência de 
docentes. 

O sistema Educacional dos Estados Unidos valoriza a honestidade e 

liberdade académica, reflexão crítica, pensamento independente e 

tomada de desisão, aprendizagem interactivo, habilidades de liderança 

e diversidade. 

Porquê estudar nos Estados Unidos? 

Smithee, Greenblatt & Eland, 2004 

Mobilidade terciária internacional: Moçambique 

Número total no 

exterior 

2,271 

Portugal  596 26% 

África do Sul 351 15% 

Brasil  328 14% 

* UNESCO Institute for Statistics, 2016 
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Moçambicanos nos Estados Unidos 

Ano Académico de 2016-2017 

Source:  2017 Open Doors Report  

1,078,822 

Total de Estudantes 
Internationais 

37,735 

Estudantes 
Africanos 

3.4% todos 
Estudantes 
Internacionais 

120 

Estudantes 
Moçambicanos 
.3% de todos 
estudantes 
Africanos 

68/31 

Estudantes de 
Licenciatura e 
Pós-graduação 
Moçambicanos 

 

5% do total dos 
admitidos em 
Universisdade 
Americanas (20 milhões) 

Posição País # de 

Estudantes 

1 Nigéria 10,674 

2 Ghana 3,049 

3 Kenia 3,019 

4 África do Sul 1,813 

-- Angola 1,296 

-- Moçambique 120 

-- Cabo Verde 80 

Admissão de Estudantes Internacionais nos Estados 
Unidos:  2016-2017 
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Your 5 Steps to Study in the United States  

Research Your  
Options  

Finance Your 
Studies 

Apply for a 
Student Visa 

Complete Your 
Application  

Prepare for 
Your Departure 

• 1-3 anos 

 

• Treino Prático em área de especialização 

 

• Graus académicos: por ex: Mestrado em 

Artes (MA) Mestrado em Ciências(MS) 

 

• Graus Profissionais: por ex: Mestrado em 

Gestão de Negócios ( (MBA), Mestrado em 

Artes visuais (MFA), Mestrado em Políticas 

Públicas (MPP) ou Mestrado em Educação 

(MEd) 

 

• Requisitos para Pós-graduação 

Geralmente Tese de Mestrado  

Grau de Mestrado 
• 5-8 anos 

 

• Preparação dos estudantes para faculdade 

da Universidade e posições escolares de 

pesquisa, ou carreiras que requerem 

conhecimento avançado e habilidades de 

pesquisa. 

 

• Graus académicos: por ex: Doutorado em 

Filosofia (PhD) 

  

• Graus Profissionais: por ex: Doutorado em 

Educação (EdD) ou Doutorado em Gestão 

de Negócios (DBA) 

 

• Requisitos para Pós-graduação 

Examinação Compreensiva e dissertação 

Grau de Doutoramento 

Ambos graus requerem a combinação de pesquisa e trabalho de curso, qualitativo e quantitativo 
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• Conclusão do Nível de Licenciatura 

• Proeficiência na Língua Inglesa 

• Habilitações Financeiras 

• Pacote de Candidatura Completo: 

» Formulários de Candidatura 

» Curriculum Vitae 

» Certificado de Notas  

» Carta de Motivação/Composição 

» Cartas de Recomendação 

» Pontuação dos Testes Padronizados 

Critérios Gerais de Admissão 

 TOEFL*:  Teste de Inglês como Língua Estrangeira 

   Exame Geral de demonstração de Habilidades na Língua Inglesa 

 

 GRE*:    Graduate Record Exam  

   Exame Geral para a maioria dos Programas de Pós-graduação 

 

 GMAT:   Exame de Admissão para Pós-graduação em Gestão  

   Para: Faculdades de Negócios 

 

 MCAT:   Testes de Admissão em Faculdades de Medicina  

   Para: Faculdades de Saúde 

 

 LSAT:   Testes de Admissão em Faculdades de Direito  

   Para: Faculdades de Direito 

 

 DAT:   Testes de Admissão em Medicina Dentária  

   For: Faculdades de Medicina Dentária 

  

Tipos de Testes de Admissão 
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• Exame feito através da Internet 

 

• Testes de Leitura, escrita, escuta e fala na 

Língua Inglesa  

 

• Pontuação Mínima Geral para admissão: 

100 de 120 

 

• Custo: $180 

 

• Oferecidos 3-4 vezes por mês no Centro 

Cultural Americano em Maputo. Veja o 

website para frequentar em Johannesburg 

e Harare 

 

• Registo online em : www.ets.org/toefl 

TOEFL 

• Exame feito a apartir do papel 

 

• 3 secções de testes verbais, quantitativos e 

analitícos e habilidades de escrita. 

 

• Pontuação Mínima Geral para admissão 

acima de 50 porcento, ou acima de 151 na 

secção Verbal/Quantitativa e 4 na escrita. 

 

• Custo: $205 

 

• Oferecido 3-4 vezes por ano no Centro 

Cultural Americano 

 

• Registo online em: www.ets.org/gre 

GRE 

Materiais de preparação para todos os testes estão disponíveis no Centro Cultural Americano 

em Maputo, nos Cantinhos Americanos em Chimoio (Universidade Católica) e Beira (UP), e Sala 

Americana de Leitura em Nampula (UniLúrio) 

Escolha o melhor Programa de Pós-graduação para sí  
 • Passo 1: Defina seus Objectivos Educacionais e Profissionais 

• Passo 2: Explore programas e solicite informações 

• Docente do estudante/supervisor é o elementos mais 
importante dos seus estudos de Pós-graduação. Escolha o 
docente antes de escolher a sua faculdade. 

• Programas e instalações de pesquisa? 

• Perfis de professores? 

• Acreditação? 

• Tempo necessário para completar o grau? 

• Requisitos académicos? 

www.Petersons.com  e www.educationusa.info são úteis 

• Passo 3: Faça uma pequena lista de Programas 

• Passo 4: Decida onde se quer candidatar 

• Passo 5: Submeta as Candidaturas 

http://www.petersons.com/
http://www.educationusa.info/
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Altamente competitivo. 
Baseado no potencial 

académico 

Geralmente requer 
pesquisa ou 

experiência em 
docência 

Requer uma 
candidatura forte 

EducationUSA.state.gov 

Graduate Financial Aid Apoio Financeiro do Estudante de Pós-
graduação 
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Apoio Financeiro 

 

• Os custos anuais de bolsas completas para faculdade de Pós-graduação 
estão compreendidos no intervalo de $15,000 a $70,000 (incluindo 
Despesas de ensino, taxas, e despesas de estadia). 

 

• Mais de 1,000 universidades concedem pacotes de auxílio financeiro 
parcial e / ou completo para estudantes internacionais 

 
• O apoio financeiro é altamente competitivo, baseado em mérito, e 

concedido apenas a estudantes de topo. 

 

 

 

 

• Determine quanto podes alocar para sua 
educação a cada ano.  

• Bolsas completas são difíceis de conseguir -
-presuma que irá pagar algo por sí mesmo.  

• Colecte fundos adicionais de seus 
familiares e outras fontes pessoais.  

Aceda a fundos 
pessoais 

• Tenha em mente que os custos gerais 
incluem propinas, taxas, e despesas de 
estadia. 

• Desenvolva o seu plano financeiro o quanto 
antes! 

Planeie um 
orçamento 

Redução de custos Educacionais 



12/19/2017 

9 

Fonte primária de financiamento 

 Estudantes internacionais de pós-graduação, 2016 - 2017 

Source:  Institute of International 
Education, 2017 Open Doors Report  

61% 

31% 

4.4% 

.8% 
.2% 

• Intercâmbios ou Bolsa de estudos:  Concedidos pela escola de Pós-graduação, 
baseado no mérito académico. 

 
• Assistência de Docente (TA): Concedidas pelo depertamento com aprovação dos 

respectivos reitores. Devendo demonstrar proficiência na Língua Inglesa e 
experiência na área de ensino. 
 

• Assistência de Pesquisa (Investigação) (RA): Concedida por docentes.  
 
• Assistência de estudos de Pós-graduação (GA): Concedida pelo departamento. 

Geralmente administrativo ou trabalhos informáticos. 
 

• Estágios/ Trabalhos de campo: Pagamento varia, pode providenciar boa 
experiência. 
 

 

Fonte de Apoio Financeiro 
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Financial Aid 

Assistência 

•Trabalho de Pesquisa ou 

docência para a universidade 

 

•Concede propinas + 

despesas de subsistência 

 

•Normalmente requer uma 

Entrevista e boa posição 

Académica 

Intercâmbio 

• Financiado pelo Governo, 

Universidades e 

Organizações 

 

• Geralmente conduz uma 

pesquisa para obtenção de 

Grau 

 

• Cobre os custos 

Administrativos e de 

Subsistência, etc. 
 

Assistência & Intercâmbio 

• 60-80% dos estudantes de Pós-
graduação são financiados pelas suas 
universidades 

STEM  

(Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e 
Matemática) 

• 40-60% dos estudantes de Pós-
graduação são financiados pelas suas 
universidades 

Ciências Sociais e 
Humanitárias 

• Quase 0%.  A maioria dos Estudantes 
de Pós-graduação são financiados por 
seus  próprios empréstimos 

Outras Profissões  

(Negócios, Saúde, 
Comunicações,Educaçã

o e Direito) 

Graduate Student Financial Aid by Field of Study 
Apoio Financeiro dos Estudantes de Pós-
graduação por Área de Estudo 
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Funding Strategies 

 

Aqui estão algumas fontes: 

 

• www.educationusa.info  

• www.scholars4dev.com    

• www.iefa.com  

• www.mastercardfdn.org/scholars-
program 

• www.internationalstudent.com    

• www.fastweb.com   

• www.studentawards.com  

• www.internationalscholarships.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• www.iie.org   

• www.collegeboard.com   

• www.fundingusstudy.org   

• www.guaranteed-scholarships.com    

• www.sport-scholarships.com   

• www.maputo.usembassy.gov/edu-
advising.html  

• E-mail MaputoEdAdvising@state.gov 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de Apoio Financeiro 

 
 

Reduce Educational Costs 

• Encontre as melhores compras 

– Procure pela mais elevada qualidade de educação pelo menor 
preço, como universidades estatais. 

 

• Pense acerca da localização 

– Candidate-se para instituições em áreas com um baixo custo de 
vida, como no Sul ou médio-Oeste. 

 

• Comunicação com a faculdade da Universidade 

– Enfatize seus interesses de pesquisa e suas habilidades, para 
aumentar a sua competitividade para Estágios de docência e 
Intercâmbio 

 

– Pesquise acerca do Programa Fulbright nos Estados Unidos 

 

 

 

 

Funding Strategies  
Estratégias de Apoio Financeiro 

http://www.educationusa.info/
http://www.scholars4dev.com/
http://www.iefa.com/
http://www.mastercardfdn.org/scholars-program
http://www.mastercardfdn.org/scholars-program
http://www.mastercardfdn.org/scholars-program
http://www.internationalstudent.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.studentawards.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.internationalscholarships.com/
http://www.collegeboard.com/
http://www.fundingusstudy.org/
http://www.guaranteed-scholarships.com/
http://www.guaranteed-scholarships.com/
http://www.guaranteed-scholarships.com/
http://www.sport-scholarships.com/
http://www.sport-scholarships.com/
http://www.sport-scholarships.com/
http://www.maputo.usembassy.gov/edu-advising.html
http://www.maputo.usembassy.gov/edu-advising.html
http://www.maputo.usembassy.gov/edu-advising.html
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Reduce Educational Costs 

• Pesquise por bolsas de maneira estratégica 

– Procure por Faculdades que concedam o maior 
financiamento para estudantes Internacionais 

– Candidate-se apenas para programas para os quais és 
competitivo 

 

• Seja pro-activo 

– Pesquise todas as possíveis opções meticulosamente 

– Contacte Faculdades e pergunte acerca das 
possibilidades de financiamento 

– Candidate-se para pelo menos cinco programas 

 

 

 

 

 

Funding Strategies  
Estratégias de Apoio Financeiro 

 
 

Reduce Educational Costs 

• SUBMETA UMA FORTE CANDIDATURA! 

– Tenha uma bom desempenho nos testes (TOEFL, 
GRE/GMAT) 

– Candidate-se cedo e complete os formulários de forma 
profissional 

– Submeta as candidaturas completas até 1 de Janeiro 

 

 

Funding Strategies  
Estratégias de Apoio Financeiro 
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• Financiamento completo por um 

período máximo de dois anos de 

Mestrado, PhD ou estudos sem 

grau académico nos Estados 

Unidos.  

 

• Critério de Elegibilidade:  

 Quadro júnior da faculdade ou 

universidade 

 Funcionário em uma 

instituição de ensino Público 

ou Privado, 

 Instituição Cultural, 

 Instituição de Pesquisa, 

 ou Associação Profissional 

• Altamente Competitivo. A 

Embaixada dos E.U.A. concede 2-3 

bolsas completas a Moçambicanos 

a cada ano. 

 

• O processo de candidatura abre 

em Janeiro.  

 

 

Programa de bolsa para Estudantes 

Estrangeiros  

Fulbright 2014-15: Arsenio Lampiao, LLM in Environmental 

and Natural Resources Law,  University of Oregon; Felix 

Manganhela, MA in Teaching English as a Second 

Language, St. Cloud State University  

Elsa Lameira 

Fulbright 2013-2015 

Master’s in Microbiology, 

Oklahoma State University 

Inocencio Zandamela 

Fulbright 2014-2016 

Master’s in Educational Psychology 

The College of St. Rose  

Foreign Student Program  

Fulbright 2016-18:  

Georgina Fuel- LLM, Environmental and Natural 

Resources Law 

 University of Oregon 

 Helio Cuve- MA in Experimental Psychology,  

City University of New York 

 Dr. Ivandra Simao- MA in Public Health 

Georgia State University 
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Cronologia das Admissões 

o Calendário Académico dos Estados Unidos – Agosto/Setembro – 
Maio/Junho  

 

o O processo de candidatura inicia um ano antes da pretendida aceitação 

 

o Fevereiro-Agosto: Pense, escreva, pesquise, seleccione universidades e 
programas. Planeie as composições e junte recomendações. 

 

o Setembro-Dezembro: Faça os testes GRE/GMAT/TOEFL, escreva as 
composições, obtenha os certificados e recomendações, preencha a 
candidatura e comunique-se com os docentes. 

 

o 1 de Janeiro: Complete e submeta todas as candidaturas. 

 

o Abril-Maio: Anúncio das admissões e decisões de financiamento 

 

o Maio-Junho: Candidate-se ao visto para estudante  

 

 

 

 

 

Exponha as suas habilidades e 

experiência através dos certificados. 

• Decreva o seu contributo para com a 

sala de aulas e o campus 

• Discuta o seu conhecimento do 

programa, faculdade e a pesquisa  

realizados 

• Enfatize seu conhecimento na sua 

área de estudo 

• Seja específico acerca dos objectivos 

do seu estudo 

COMPOSIÇÕES 
TESTES 

RECOMENDAÇÕES 

CANDIDATURA À APOIO FINANCEIRO • Demonstrar uma clara relação profissional e 

académica com o candidato. 

• Discutir a atitue do candidato relativamente 

ao aprendizado, conhecimento da área , 

motivação, seriedade e potencial de pesquisa 

e de docência 

• Antecipada pela comunicação com 

docentes e chefes de departamento 

• Explicação clara dos objectivos de 

estudo e metas de carreira 

• Evidencie a sua familiaridade com os 

programas da faculdade, docência  e 

pesquisa 

PROFISSIONALISMO 

• Candidaturas submetidas a 

tempo ou cedo, sem omissões 

ou erros 

• Todos materiais completos de 

maneira profissional 

• TOEFL- Pelo menos 100 

• GRE  - pelo menos 300 por 

secção 

• Faça testes práticos para 

melhorar a pontuação  

“As suas qualidades e contribuições —  tudo acerca de si que faz de sí quem você é — sugere como você vê o 

mundo e o que moldou a perpectiva que trará para seus futuros colegas.” 

Perfil de uma Candidatura Forte de um Candidato de 

Pós-graduação 

Director de Admissões em MBA, Universidade de Stanford  
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• Informação em grupo acerca dos estudos nos Estados Unidos, uma 

vez por mês (3ª Quinta-feira do mês, das 12:30-14:00) 

 

• Aconselhamento Individual   

 

• Secções de informação em grupo acerca da escritura de candidatur

as, oportunidade de bolsas, programas de Pós-graduação, etc.  

 

• Visitas de representantes de Universidades Americanas para recrut

amento 

 

• Preparação para testes e materiais de candidatura 

 

• Informação acerca das bolsas 

 

• Programas de Língua Inglesa 

 
• Recursos disponíveis nos Cantinhos Americanos na Beira (Universidade C

atólica)  e Chimoio (UP) e Sala Americana de Leitura em Nampula (UniLúrio) 

 

 

Centro Cultural Americano Martin Luther King, Av. Mao Tse Tung, 542, Maputo 

Serviços de Aconselhamento Educacional 

Para questões e informações relativas aos serviços de 

Aconselhamento dos Estados Unidos 

Faz “Like” na nossa página  Facebook para actualizações em 

Oportunidades Educacionais e Eventos 

Para Informação acerca de Bolsas Financiadas pelo Governo 

Americano e Programas de Intercâmbio 

1. 

2. 

3. 

MaputoEdAdvising@state.gov 

www.facebook.com/U.S.EmbassyMozambique 

https://mz.usembassy.gov/ 

 

4. 

www.educationusa.info 

Para Informação Geral acerca de Estudos nos Estados Unidos 

Mantendo-se Conectado 
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Mantendo-se Conectado 

Questões? 


