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SUMÁRIO

Ao abrigo das competências que me são conferidas pelo
Decreto Presidencial n° 10/96, de 28 de Agosto, determino
Artigo 1- 1. São criados na Escola de Jornalismo os cursos
médios de Relações Públicas e de Publicidade e Propaganda, no
ramo da Comunicação Social.
2. Os cursos ora criados têm a duração de três anos, sendo o
nível de ingresso a 10a classe ou equivalente.
Art. 2. São publicados em anexo ao presente diploma, do qual
são parte integrante, os currículos dos cursos ora criados.
Art. 3. O presente diploma é aplicável a todos quantos
frequentaram ou venham a frequentar os Cursos de Relações
Públicas e de Publicidade e Propaganda na Escola de Jornalismo
Ministério da Educação, em Maputo, 21 de Maio de 1997 O Ministro da Educação, Arnaldo Valente Nhavoto.

Ministério da E d u c a ç ã o :
Diploma Ministerial n° 82/97:
Cria na Escola de Jornalismo os cursos médios de Relações
Públicas e de Publicidade e Propaganda, no ramo da Comunicação
Social e publica os respectivos currículos.
Diploma Ministerial n° 83/97.
Publica os currículos dos cursos de Contabilidade e Gestão, de
Secretariado, de Gestão Bancária, de Relações Públicas e
Marketing e de Gestão de Recursos Humanos, no Instituto de
Formação em Gestão da ADG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Diploma Ministerial n° 82/97

Especialidade: Relações Públicas
Ramo: Comunicação Social
Nível - Médio
Curso de Relações Públicas
1. Perfil do graduado
No fim do curso oferecido pela Escola de Jornalismo, o
graduado obtém o título de técnico Médio de Comunicação
Social, habilitado em Relações Públicas. Este técnico vai exercer
a sua profissão como executivo em instituições públicas e privadas,
organizações não-governamentais, empresas estatais, públicas e
privadas assessorando as direcções em matéria administrativa,
bem como o assessoramento à entidades políticas e
governamentais.

de 15 de Outubro

2. Perfil ocupacional
Pelo Diploma Ministerial n° 191/92, de 23 de Dezembro, foi
criada a Escola de Jornalismo com o objectivo de preparar
profissionais de informação.
Havendo necessidade de ampliar o âmbito dos serviços
prestados pela instituição.

O graduado em Relações Públicas poderá especialmente exercer
as seguintes actividades:
- Assessor de relações públicas;
- Assessor de marketing político ou económico,

- Responsável do Gabinete de qualquer dirigente
governamental, político, empresarial ou organizacional;
- Responsável de protocolo, eventos de premiação, feiras,
exposições, lançamento de produtos;
- Locutor e apresentador de programas de rádio e televisão;
- Organização e preparação de eventos.
3. Perfil profissional

540 horas. No ciclo de formação de especialidade inçluem-se
as disciplinas ligadas às funções que os graduados deverão
realizar no exercício da profissão, incluindo o estágio e a
elaboração do trabalho de conclusão do curso, tendo como
carga total de 1080 horas.
Todo o Curso Médio de Comunicação Social com
habilitação em relações públicas tem uma carga horária total
de 3384 horas/aulas.

Depois da sua formação, o técnico médio de relações públicas
estará habilitado para:
4.3 - Estágio e Trabalho de Conclusão do Curso
Coordenar
comunicação
em agências
de relações
Noserviços
último de
semestre
do curso
e em paralelo
com as
públicas, empresas ou instituições políticas e
actividades lectivas, os alunos realizarão estágio nos diversos
governamentais;
órgãos de comunicação social e empresas do país, findo o qual
-Assessorar personalidades públicas tais como políticos, artistas apresentarão um relatório final que versará sobre as actividades
e governantes, criando uma boa imagem destes junto da
desenvolvidas durante o estágio. Os cursandos apresentarão
comunidade;
também, para a avaliação final, uma monografia (trabalho
- Realizar actividades de pesquisa do mercado para medir a
científico) de, no mínimo 20 páginas, sobre um dos temas
aceitabilidade do produto a ser oferecido ao público;
previamente seleccionados pelos docentes e que estejam
- Criar e elaborar mensagens e comunicações nas organizações
ligadas à Comunicação Social.
e redigi-las de acordo com a linguagem do veículo, num
espaço de tempo mais acessível ao público alvo;
5. Rol das disciplinas do Curso de Relações Públicas
- Coordenar e uniformizar as mensagens para facilitar a sua
As disciplinas que compõem este Curso, e|stão divididas
compreensão pelos leitores, ouvintes ou telespectadores.
em quatro grupos como abaixo se segue;
4. Características Gerais do Curso
4.1 - Duração do Curso

O Curso Médio de Comunicação Social, com habilitação em
relações públicas, tem a duração de três anos lectivos (como se
apresenta no plano de estudos) divididos em seis semestres e obedece
ao calendário escolar em vigor no país para os Institutos Médios
Técnicos.

A) Formação geral
- Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua
Francesa, Educação Física e Educação Moral e
Cívica.
B) Formação Básica
- História, Geografia, Introdução à Filosofia e
Introdução à Sociologia.

4.2 - Conteúdo de formação

O curso comporta quatro ciclos de formação nomeadamente, ciclo
de formação geral, ciclo de formação básica, ciclo de formação básica
específica e ciclo de formação de especialidade.
O ciclo de formação geral contempla as disciplinas de comunicação,
educação física e educação moral e cívica com uma carga total de
1008 horas. O ciclo de formação básica com uma carga total de
756 horas contempla as disciplinas de ciências sociais que constituem
o requisito necessário para aquisição de conhecimentos de ciclos de
formação básica específica e de especialidade. O ciclo de formação
básica específica inclui as disciplinas directamente relacionadas com
a assimilação da formação de especialidade, e tem uma carga de

- Informática, Estatística, Psicologia Aplicada,
Antropologia Cultural, Teoria Básica do Direito,
Introdução à Economia e Introdução à Marketing.
D) Formação de Especialidade
- Teoria da Comunicação, Teoria e Técnicas de
Relações Públicas, Comunicação Organizacional, Organização de Eventos, Assessoria
em Relações Públicas, Pesquisa de Opinião
Pública, Estágio e Trabalho Final do Curso.

6. Plano do processo docente
Ramo: Comunicação Social
Especialidade: Relações Públicas
Nível do Graduado: Médio

Duração do Curso: 3 Anos
Nível de Ingresso: 10a Classe/Equivalente

Anos
Semestres
Semanas por Semestres

01
02
03
04
05

06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

1
18

360
288
216
72
72
1008

.

......

252
252
144
108
756

Formação Básica Específica
Informática
Estatística
Psicologia Aplicada
Antropologia Cultural
Teoria Básica do Direito
Introdução à Economia
Introdução à Marketing
Subtotal

72
72
72
72
72
72
108
540

Formação de especialidade
Teoria de Comunicação
Teoria/Técnicas e R.Públicas
Comunicação Organizacional
Organização de Eventos
Assessoria em Relações Públicas
Pesquisa de Opinião Pública
Estágio
Trabalho Final do Curso
Subtotal

144
144
172
72
144
108
216
180
1080

Total.

2
18

Total
Horas

Disciplinas
Formação Geral
Português
Inglês
Francês
Educação Física
Educação Moral e Cívica
Subtotal
Formação Básica
História
Geografia
Introdução à Filosofia
Introdução à Sociologia
Subtotal

2o

1°

3384

4o

3o

3
18

4
18

5
18

6
18

7
18

8
18

-

-

-

-

Frequência Semanal
4
4
4
2

4
4
4
2

-

-
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14

4
4
4

4
4
4
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4
4
4

4
4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
14

2
10

3
3

3
3

-

12

12

-

-

-

2
8

2
8

-

4

-

-

-

-

-

-

4
4

-

-

-

4

-

-

-

-
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4
4
2
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-

4

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

8

8

30

34

36

-

-

-

10

4
10

12
6
20

36

28

24

-

-

-

-

-

-

-

2
4
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7 Planos Temáticos
1) Lingua Portuguesa: Comunicação, fonética e fonologia,
ortografia estrutura morfo sintética, frase, discurso, léxico, textos
tecnicos narraçao descrição textos, resumo, géneros literários,
versificação noticia alguns processos de valorização da
linguagem literatura Moçambicana, técnicas de pesquisa,
relatórios de actividades entrevistas/inquéritos tomada de notas,
textos orais ou escritos de comunicação social, avaliações
2) Língua Inglesa Verbos, tempo dos verbos, verbo to be e to
have artigos substartivos, adjectivos, preposições, advérbios,
plurais conjunções e pronomes
Vocabulário saudações, hora, medidas, numerais, formas,
direcções corpo humano, dores, etc Identificação de
estruturas gramaticais e de elementos do vocabulário de
textos escritos cartas informais, solicitação falada de
informações descrição de cenas etc
Tempos de verbos adjectivos advérbios preposições
conjunções etc de nível mais complexo Aplicação do
vocabulário Medidas, mensagens, avisos, etc
Leitura e escrita de textos simples, compreensão do
significado do assunto de uma conversação
Verbos presente contínuo passado, condicional, etc
Adverbio com particípio, presente, revisão do
vocabulário
Leitura de manuais livros-textos etc Compreensão de
perguntas e respostas faladas Escritas de pedidos de
material, agradecimentos, preenchimento de formulários etc Apresentação sobre assuntos técnicos
Verbos tempos passados, condicionais, emprego do will,
must have etc Comparação de adjectivos
Leitura escrita e compreensão do inglês falado
Apresentação falada de questão e problemas sobre
assuntos técnicos de nível mais elevado
Participação em discursos orais Compreensão dos prin
cipais pontos de uma discussão de relatórios simples e
leitura de manuais técnicos
Revisão e avaliações
3) Língua Francesa: Quem é quem são onde fica onde vão
que quer que fazem o que acontecem o que precisa, como se
passa que fez o que prefere é preciso mudar
4) Educação Física: Ginástica, atletismo jogos desportivos
5) Educação Moral e Cívica Educação moral e cívica
Conceito
A moral e a etica a educação moral e cívica no momento
actual
Quem é você? Você como pessoa física, você como pessoa
religiosa
Voce como membro de uma família Sociedade natural os
grupos sociais, a família como grupo social, as tarefas
educacionais na família
Você como membro de uma Comunidade Os órgãos
comunitários, as mudanças sociais as leis a constr
tuição da Republica de Moçambique a cultura social

- Você como membro do Grupo Comunitário A Escola a
educação intelectual a educação vocacional e
profissional você e o trânsito a educação para a cidadania
outros tipos de educação
- Você como membro de um grupo de trabalho O mercado
de trabalho, o êxito profissional tipos de trabalho o
salário, a segurança social, justiçado trabalho Sindicato
custo de vida, os direitos do consumidor inflacção
- Você como cidadão O Estado, a Nação a Pátria as
doutrinas Políticas, o sistema democrático direitos do
cidadão, deveres do cidadão
Você como moçambicano Aspectos físicos económicos e
sociais de Moçambique o homem grupos éticos
formadores elementos de integração nacional o Hino
Nacional Moçambicano, a Bandeira Nacional
Moçambicana, outros símbolos nacionais
- O sistema e a situação do ensino Moçambicano
Você e as organizações internacionais
Avaliação
6)História:1oAno História da história a invasão do continente
Africano,Africano período colonial e o movimento de libertação
nacional, os paises africanos rumo a independência problemas
africanos de hoje avaliação
- 2 o Ano Noções sobre metodologia da História e
Epistomologia a periodização da História de
Moçambique, Moçambique A terra e os povos os
estados de Moçambique e a penetração mercantil
estrangeira período da dominação colonial em
Moçambique o movimento de libertação e a
independência nacional de Moçambique avaliaçao
7) Geografia 1o Ano Introdução ao pensamento geográfico
climatologia, geomorfologia hidrografia pedologia biogeografia
- 2o Ano Geografia da população geografia agraria geo
grafia da industria geografia dos transportes e
comunicações urbanismo avaliação
8) Filosofia. Introdução ao estudo da filosofia grécia antiga
filosofia da idade média filosofia da idade moderna filosofia da
idade contemporânea teoria do conhecimento mito e religiao
cristo e maomé correntes filosóficas avaliação
9) Sociologia Introdução O que e a sociologia? mudança
social e politica processos sociais fundamentais interacçao so
cial, ecologia
10) Informatica : Arquitectura e funcionamento dos
computadores sistemas operativos processadores de texto folhas
de cálculo bases de dados avaliação
11) Estatística Geral variáveis e gráficos series variocionais
e distribuição de frequência as grandezas ou medidas da tendência
central os índices de variação ou dispersão análise das séries
cronológicas teoria elementar da probabilidade
12) Psicologia Aplicada Objectivo da psicologia métodos da
psicologia as sensações e percepções a memória e o pensamento
a imaginação a atenção as emoções a vontade a actividade a
personalidade e a sua orientabilidade as atitudes e convicçoes o
temperamento e o carácter a consciência o objecto e conceito da

psicologia social, métodos da psicologia social, a psicologia e a
comunicação
13) Antropologia: Introdução ao estudo da antropologia cultural, « b a c k g r o u n d » sócio-cultural, cultura e a criação cultural,
a questão da dinâmica cultural, horizonte cosmológico.
14) Teoria Básica do Direito: Introdução, ordem social, ordem
jurídica como ordem normativa, as normas jurídicas, fonte de
direito, interpretação, integração das lacunas, sucessão das leis,
aplicação da lei no espaço, ramos de direito, direitos humanos, lei
da imprensa, lei eleitoral
15) Introdução à Economia: problemas fundamentais da
economia, crescimento económico moderno.
16) Introdução à Marketing: Conceitos de marketing social;
Marketing político, funções de marketing no mercado de
comunicação, caracterização do comunicador, públicos e mercado,
a comunicação no composto de marketing, a promoção de vendas
e merchandising, sistema de marketing e sistemas económico,
acção do marketing político e eleitoral, a pesquisa de tendência
eleitoral e sondagem de opinião pública, universo de marketing
político e acção governamental, publicidade, marketing político
e propaganda ideológica
17) Teoria da Comunicação: Introdução à comunicação
humana, introdução à teoria de comunicação, introdução à
comunicação social, os meios de comunicação social como
instrumento do poder noção do sistema de informação, o sistema
de informação de Moçambique, o conceito da nova ordem
internacional da ínformação.
18) Teoria e Técnicas de Relações Públicas: Relações
públicas: conceitos e definições, comunicação de relações públicas
e colectividade estruturadas, pública: objectivo das relações
públicas, instituições e sua imagem, a opinião pública e a imagem
das instituições, relações entre as instituições e os seus públicos,
natureza do público interno, misto e externo, sondagens de
opinião, serviços de relações públicas numa instituição, qualidade
do profissional de relações públicas, veículos de relações públicas:
uma introdução, a linguagem na comunicação institucional:
posturas éticas, técnicas de redacção em relações públicas,
produção de textos informativo, explicativo e justificativo.
19) Comunicação Organizacional: Organizações: Conceitos,
características e tipologia, estrutura das organizações complexas,
sistemas de comunicação organizacional, redes e meios específicos
de comunicação na empresa, comunicação integrada e
comunicação institucional, comunicação e poder nas organizações.
20) Organização de Eventos: Planeamento e organização de
eventos: conceito, classificação, géneros, o evento como função
planeada de relações públicas, o evento como função de utilidade
em lazer, o planeamento lógico de congressos e conferências,
cerimonial e protocolo na realização de eventos solenes, feiras,
exposições, lançamentos de produtos e eventos de premiação.
21) Assessoria em Relações Públicas: assessoria; história,
conceito e tipos de assessoria, constituição de uma assessoria em
relações públicas, assessoria de linhas ou de apoio, no organigrama
da empresa, assessoria externa; Funções e finalidades, assessoria
de relações públicas com finalidade institucionais, cultura de
relações públicas com serviços especializados de assessoramento,
estudo de casos em assessoramento.
22) Pesquisa de opinião: Pesquisa de opinião pública;
característica histórica, conceituação, teoria da pesquisa, processo

da pesquisa, planeamento de pesquisa, processo de colecta e
análise das informações, os níveis teóricos e metódicos da colecta
de dados, a estrutura do projecto de pesquisa, análise crítica da
pesquisa de opinião pública, o conteúdo do projecto de pesquisa
23) Estágio: Prestação de serviços (estágio) em empresas e
instituições de comunicação social, elaboração e entrega do
relatório do estágio.
Nota: A empresa à qual o aluno cumprirá o estágio, entregará,
também, um relatório sobre assiduidade e desempenho do
estagiário.
24) Trabalho Final do Curso: Etapas de realização ,do
"Trabalho Final do Curso", a serem desenolvidas individualmente
e sob orientação docente.
Currículo
Especialidade: Publicidade e Propaganda
Ramo: Comunicação Social
Nível Médio
Curso de Publicidade e Propaganda
1. Perfil do graduado
No fim do curso oferecido pela Escola de Jornalismo, o
graduado obtém o título de técnico médio de Comunicação Social,
habilitado em Publicidade e Propaganda. Este publicitário var
exercer a sua profissão pesquisando o mercado local, consultando
outros mercados (regionais e internacionais), desenvolvendo a
compra e a venda de produtos e confirmando informações com
diferentes fontes e diferentes mercados.
2. Perfil ocupacional
O técnico médio de Comunicação Social (Publicitário) poderá
exercer as suas funções em qualquer órgão de Comunicação
Social, agência de publicidade, instituição pública ou privada,
empresas e outras organizações.
O graduado publicitário poderá especificamente exercer as
seguintes actividades:
Redactor;
Editor;
Assessor de Marketing político ou económico;
Director de arte e moda;
Fotógrafo de Modelos;
Locutor e Apresentador de programas de Rádio e Televisão,
bem como comerciais publicitários.
3. Perfil profissional
Depois da sua formação, o técnico médio de Publicidade e
Propaganda estará habilitado para:
publicidade e propaganda, empresas ou instituições
políticas e governamentais;
artistas e governantes, criando uma boa imagem destes
ao público consumidor;
a aceitabilidade do produto a ser oferecido ao público,

acordo com a linguagem do veículo, num espaço de
tempo mais acessível ao público alvo;
empresa, instituição governamental ou de uma figura
pública;

Todo
- o Curso Médio de Comunicação Social com habilitação
Criar e elaborar mensagens publicitá
em publicidade e propaganda tem uma carga horária total de 3384
horas/aulas.
Planear e coordenar actividades publicitá
4.3 - Estágio e Trabalho de Conclusão do Curso

No último semestre do curso e em paralelo com as actividades
lectivas,
os alunos realizarão estágio nos diversosAdoptar
órgãos ademensagem publicitária ou propa
linguagem específica do veículo e do vendedor do
comunicação social e empresas do país, findo o qual apresentarão
produto;
um relatóriofinalque versará sobre as actividades desenvolvidas
Coordenar e uniformizar as mensagens para facilitar a sua
durante o estágio. Os cursandos apresentarão também, para a
compreensão pelos leitores, ouvintes ou telespectadores.
avaliação final, uma monografia (trabalho científico) de, no
4. Características Gerais do Curso
mínimo 20 páginas, sobre um dos temas previamente seleccionados
pelo corpo docente
4.1 - Duração do Curso
O curso médio de Comunicação Social, com habilitação em
publicidade, e propaganda, tem a duração de três anos lectivos
(como se apresenta no plano de estudos) divididos em seis
semestres e obedece ao calendário escolar em vigor no país para
os Institutos Médios Técnicos.
4.2 - Conteúdo de formação
O curso comporta quatro ciclos de formação nomeadamente,
ciclo de formação geral, ciclo de formação básica, ciclo de
formação básica específica e ciclo de formação de especialidade.
O ciclo de formação geral contempla as disciplinas de
comunicação, educação física e educação moral e cívica com uma
carga total de 1008 horas. O ciclo de formação básica com uma
carga total de 756 horas contempla as disciplinas de ciências
sociais que constituem o requisito necessário para aquisição de
conhecimentos de ciclos de formação básica específica e de
especialidade. O ciclo de formação básica específica inclui as
disciplinas directamente relacionadas com a assimilação da
formação de especialidade, e tem uma carga de 540 horas. No
ciclo de formação de especialidade incluem-se as disciplinas
ligadas às funções que os graduados deverão realizar no exercício
da profissão, incluindo o estágio e a elaboração do trabalho de
conclusão do curso, tendo como carga total de 1080 horas.

5. Rol das disciplinas do Curso de Publicidade e Propaganda
As disciplinas que compõem este Curso, estão divididas em
quatro grupos como abaixo se segue:
A) Formação geral
- Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Francesa,
Educação Física e Educação Moral e Cívica,
B) Formação Básica
- História, Geografia, Introdução à Filosofia e Introdução
à Sociologia.
C) Formação Básica Específica
Informática, Estatística, Psicologia Aplicada,
Antropologia Cultural, Teoria Básica do Direito,
Relações Públicas, Introdução à Economia.
D) Formação de Especialidade
Teoria da Comunicação, Teoria e Técnicas de
Publicidade, Introdução à Comunicação Visual,
Introdução à produção Gráfica, Introdução à marketing, Pesquisa de Opinião Pública, Estágio e
Trabalho Final do Curso.

6. Plano do processo docente
Ramo: Comunicação Social
Especialidade: Pblicidade e Propaganda
Nível do Graduado: Médio

Duração do Curso: 3 Anos
Nível de Ingresso: 10a Classe/Equivalente

Anos
Semestres
Semanas por Semestres

01
02
03
04
05

06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Disciplinas
Formação Geral
Português
Inglês
Francês
Educação Física
Educação Moral e Cívica
Subtotal

1
18

4o

3
18

8
18

5
18

6
18

7
18

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4
18

Frequência Semanal

360
288
216
72
72

4
4
4
2

4
4
4
2

4
4
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1008

14

14

2
14

4
4

2

-

-

10

4

-

-

-

-

-

-

-

252
252
144
108
756

Formação Básica Específica
Informática
Estatística
Psicologia Aplicada
Antropologia
Teoria Básica do Direito
Relações Públicas
Introdução à Economia
Subtotal

72
72
72
72
72
72
108
540

Total.

2
18

Total
Horas

Formação Básica
História
Geografia
Filosofia
Sociòlogia
Subtotal.

Formação de especialidade
Teoria de Comunicação
Teoria/Técnicas de Públicidade
Introdução à Comunicação Visual
Introdução à Produção Gráfica
Introdução à Marketing
Pesquisa de Opinião Pública
Estágio
Trabalho de Conclusão do Curso
Subtotal

2o

1°
•

4
4
4

4
4
4

-

-

12

3
3

12

3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
10

2
,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4
2
6

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

12

4
48

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

•

4

4

144
144
72
72
144
108
216
180
1080

-

-

4

4

8

6

4
12

12
6
26

3384

30

30

36

36

24

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4
4

-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Planos Temátícos
1) Língua Portuguesa: Comunicação, fonética e fonologia,
ortografia, estrutura morfo-sintática, frase, discurso, léxico, textos
técnicos, narração, descrição, textos, resumo, géneros literários,
versificação, notícia, alguns processos de valorização da
linguagem, literatura Moçambicana, técnicas de pesquisa,
relatórios de actividades, entrevistas/inquéritos, tomada de notas,
textos orais ou escritos de comunicação social, avaliações.
2) Língua Inglesa: Verbos, tempo dos verbos, verbo to be e to
have; artigos, substantivos, adjectivos, preposições, adjectivos,
preposições, advérbios, plurais, conjunções e pronomes.
- Vocabulário; saudações, hora, medidas, numerais, formas,
direcções, corpo humano, dores, etc. Identificação de estruturas
gramaticais e de elementos do vocabulário de textos escritos;
cartas informais; solicitação falada de informações, descrição de
cenas, etc.
- Tempos de verbos, adjectivos, advérbios, preposições,
conjunções, etc. de nível mais complexo. Aplicação do
vocabulário. Medidas, mensagens, avisos, etc.
- Leitura e escrita de textos simples, compreensão do
significado do assunto de uma conversação.
- Verbos: presente contínuo, passado, condicional, etc.
Advérbio com particípio, presente, revisão do
vocabulário.
- Leitura de manuais, livros-textos etc.Compreensão de
perguntas e respostas faladas. Escritas de pedidos de
material, agradecimentos, preenchimento de formulários
etc. Apresentação sobre assuntos técnicos.
- Verbos: tempos passados, condicionais; emprego do will,
must, have, etc. Comparação de adjectivos.
- Leitura, escrita e compreensão do inglês falado.
Apresentação falada de questão e problemas sobre
assuntos técnicos de nível mais elevado.
- Participação em discursos orais. Compreensão dos principais
pontos de uma discussão de relatórios simples e leitura
de manuais técnicos.
-Revisão e avaliações.
3) Língua Francesa: Quem é, quem são, onde fica, onde vão,
que quer, que fazem, o que acontecem, o que precisa, como se
passa, que fez, o que prefere, é preciso mudar.
4) Educação Física: Ginástica, atletismo, jogos desportivos.
5) Educação Moral e Cívica: Educação moral e cívica:
Conceito
- A moral e a ética, a educação moral e cívica no momento
actual.
- Quem é você? Você como pessoa física, você como pessoa
religiosa.
- Você como membro de uma família. Sociedade natural,
os grupos sociais, a família como grupo social, as
tarefas educacionais na família.
- Você como membro de uma Comunidade. Os órgãos
comunitários, as mudanças sociais, as leis, a constituição da República de Moçambique, a cultura social.
- Você como membro do Grupo Comunitário. A Escola,
a educação intelectual, a educação vocacional e

profissional, você e o trânsito, a educação para a cidadania,
outros tipos de educação.
- Você como futuro membro de um grupo de trabalho: O
mercado de trabalho, o êxito profissional, tipos de
trabalho, o salário, a segurança social, justiça do trabalho
Sindicato, custo de vida; os direitos do consumidor,
inflacção.
- Você como cidadão: O Estado, a Nação, a Pátria, as
doutrinas Políticas, o sistema democrático, direitos do
cidadão, deveres do cidadão.
- Você como moçambicano: Aspectos físicos económicos
e sociais de Moçambique, o homem: grupos éticos
formadores, elementos de integração nacional, o Hino
Nacional M o ç a m b i c a n o , a Bandeira Nacional
Moçambicana, outros símbolos nacionais.
- O sistema e a situação do ensino Moçambicano,
- Você e as organizações internacionais,
- Avaliação.
6) História: 1o Ano: História da história, a invasão do continente
Africano, África no período colonial e o movimento de libertação
nacional, os países africanos rumo a independência, problemas
africanos, de hoje, avaliação.
- 2° Ano: Noções sobre metodologia da História e
Epistomologia, a periodização da História de
Moçambique, Moçambique: A terra e os povos, os
estados de Moçambique e a penetração mercantil
estrangeira, período da dominação colonial em
Moçambique, o m o v i m e n t o de libertação e a
independência nacional de Moçambique, avaliação
7) Geografia: 1o Ano: Introdução ao pensamento geográfico,
climatologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia, biogeografia
- 2oAno: Geografia da população, geografia agrária, geografia
da indústria, geografia dos transportes e comunicações,
urbanismo, avaliação.
8) Filosofia: Introdução ao estudo da filosofia, grécia antiga,
filosofia da idade e média, filosofia da idade moderna, filosofia da
idade contemporânea, teoria do conhecimento, mito e religião,
cristo e maomé, correntes filosóficas, avaliação.
9) Sociologia: Introdução: O que é a sociologia? mudança
social e política, processos sociais fundamentais, interacção social, ecologia.
10) I n f o r m á t i c a s Arquitectura e funcionamento dos
computadores, sistemas operativos, processadores de texto, folhas
de cálculo, bases de dados, avaliação.
11) Estatística Geral: variáveis e gráficos, séries variocionais
e distribuição de frequência, as grandezas ou medidas da tendência
central, os índices de variação ou dispersão, análise das séries
cronológicas, teoria elementar da probabilidade.
12) Psicologia Aplicada; Objectivo da psicologia, métodos da
psicologia, as sensações e percepções, a memória e o pensamento,
a imaginação, a atenção, as emoções, a vontade, a actividade, a
personalidade e a sua orientabilidade, as atitudes e convicções, o
temperamento e o carácter, a consciência, o objecto e conceito da
psicologia social, métodos da psicologia social, a psicologia e a
comunicação.
13) Antropologia: Introdução ao estudo da antropologia
cultural, background sócio-cultural, cultura e a criação cultural, a
questão da dinâmica cultural, horizonte cosmológico

14) Teoria Básica do Direito: Introdução, ordem social, ordem
jurídica como ordem normativa, as normas jurídicas, fonte de
direito, interpretação, integração das lacunas, sucessão das leis,
aplicação da lei no espaço, ramos de direito, direitos humanos, lei
da imprensa, lei eleitoral.
15) Teoria e Técnicas de Relações Públicas: Relações
públicas: conceitos e definições, comunicação de relações públicas
e colectividade estruturadas, pública: objectivo das relações
públicas, instituições e sua imagem, a opinião público e a imagem
das instituições, relações entre as instituições e os seus públicos,
natureza do público interno, misto e externo, sondagens de
opinião, serviços de relações públicas numa instituição, qualidade
do profissional de relações públicas, veículos de relações públicas:
uma introdução, a linguagem na comunicação institucional:
posturas éticas, técnicas de redacção em relações públicas,
produção de textos informativo, explicativo e justificativo.
16) Introdução à Economia: problemas fundamentais da
economia, crescimento económico moderno.
17) Teoria da Comunicação: Introdução à comunicação
humana, introdução à teoria de comunicação, introdução à
comunicação social, os meios de comunicação social como
instrumento do poder, noção do sistema de informação, o sistema
de informação de Moçambique, o conceito da nova ordem
internacional da informação.
18) Teoria e Técnicas de Publicidade e Propaganda:
Comunicação, publicidade e propaganda, Publicidade: Conceitos
e definições, publicidade e mercado consumidor, relações entre
anunciantes e agência de publicidade, criação publicitária: Noções
fundamentais, veículos publicitários (Média): uma introdução,
propaganda comercial e política, técnicas de redacção publicitária
para impressos, rádio e televisão, o roteiro e a produção de
comerciais (filmes e audio-visuais) publicitárias.
19) Introdução à Comunicação Visual: Estruturadas formas
gráficas, elementos de código visual gráfico, o desenho de objecto
e a identidade visual gráfica, a comunicação visual no projecto de
imagem corporativa, comunicação visual e comunicação
institucional, programação visual.
20) Introdução à Produção Gráfica: Criação e produção
gráfica, produção gráfica em publicidade, produção em
desenvolvimento do produto, produção gráfica no sistema de
difusão da moda, icones, ideogramas, a comunicação Visual,
Comunicação e produção gráfica, uma relação na produção de
imagem institucional.
21) Introdução à Marketing: Conceito de marketing social;
marketing político, funções de marketing no mercado de
comunicação, caracterização do comunicador; públicos e mercado,
a comunicação no composto de marketing, a promoção de vendas
e merchandising, sistemas de marketing e sistemas económicos,
acção do marketing político e eleitoral, a pesquisa de tendência
eleitoral e sondagem de opinião pública, universo de marketing
político e acção governamental, publicidade, marketing político
e propaganda ideológica.
22) Pesquisa de opinião: Pesquisa de opinião pública;
característica histórica, conceituação, teoria da pesquisa, processo
da pesquisa, planeamento de pesquisa, processo de colecta e
análise das informações, os níveis teóricos e metódicos da colecta
de dados, a estrutura do projecto de pesquisa, análise crítica da
pesquisa de opinião pública, o conteúdo do projecto de pesquisa.

23) Estágio: Prestação de serviços (estágio) em empresas e
instituições de comunicação social, elaboração e entrega do
relatório do estágio.
Nota: A empresa à qual o aluno cumprirá o estágio, entregará,
também, um relatório sobre assiduidade e desempenho do
estagiário.
24) Trabalhofinaldo curso: Etapas de realização do "Trabalho
Final do Curso", a serem desenolvidas individualmente e sob
orientação docente.
Diploma Ministerial n° 83/97
de 15 de Outubro
Pelo despacho de 15 de Novembro de 1990 do Ministro da
Educação, foi autorizado o funcionamento do Instituto de
Formação em Gestão (IFG), da Associação para o
Desenvolvimento da Gestão por forma a responder às necessidades
de formação de quadros moçambicanos aos vários níveis
Havendo necessidade de conferir legalidade aos diferentes
cursos ministrados na instituição, no uso das competências que
me são conferidas pela alínea b) do n° 1 do artigo 4 do Decreto
Presidencial n° 10/96, de 28 de Agosto, determino:
Artigo 1. São publicados, após aprovação, os currículos dos
cursos de Contabilidade e Gestão, de Secretariado, de Gestão
Bancária, de Relações Públicas e Marketing e de Gestão de
Recursos Humanos, em anexo ao presente diploma, sendo dele
parte integrante.
Art. 2. Os cursos ministrados no Instituto de Formação em
Gestão têm a duração de três anos, sendo o nível de ingresso a 10a
classe ou equivalente.
Art. 3. O presente diploma é aplicável a todos quantos
frequentaram ou venham a frequentar com aproveitamento, os
cursos ministrados no Instituto de Formação em Gestão, cujos
curricula se publicam.
Art. 4. O presente diploma entra em vigor imediatamente
Ministério da Educação, em Maputo, 7 de Agosto de 1997. O Ministro da Educação, Arnaldo Valente Nhavoto.
Currículo
Curso de Contabilidade e Gestão
Ramo: Comercial
Nível Médio
1. Perfil do graduado
As organizações são sistematicamente confrontadas com
mudanças que condicionam ou estimulam o seu estádio de
evolução. Neste contexto, o elemento humano representa um
papel determinante, particularmente os quadros médios, que
deverão ter a preparação que lhes permita assegurar o bom
funcionamento e desenvolvimento dessas organizações.
1.1. Perfil ocupacional
O técnico médio de Contabilidade e Gestão poderá exercer as
suas funções em qualquer Instituição pública ou privada,
nomeadamente em empresas e outras organizações e/ou
departamentos governamentais.
O técnico médio formado nos termos do presente currícula
deverá, ainda, estar preparado para gerar o seu próprio emprego.

nomeadamente iniciar por sua conta um empreendimento no
ramo empresarial ou em um outro ramo de actividade.
1.2. Perfil profissional
No final do curso, os formandos ficarão aptos a;
1. Exercer funções executivas no âmbito das Contabilidades
Geral e Analítica;
2. Participar no estudo e implementação de circuitos
administrativos;
3. Participar no estudo e implantação de sistemas de
informação e de controlo de Gestão;
4. Actuar como agentes de acolhimento, enquadramento e
ensino, dos que iniciem actividade profissional;
5 Analisar os fenómenos económicos, saber interpretar as
suas consequências no curto, no médio e no longo
prazos e perceber a inter-relação existente entre a
economia de uma empresa, a economia de um país e a
economia internacional;
6. Dominar as funções da Gestão: Planeamento, Estruturação,
Influenciação e Controlo.

wefare, professions, outside world. Functions socializing, get
ting thing done, emotional and moral atitudes information
intelectual facts, Skills: Small texts, dialogues, writing listening
Grammar: simple present, simple past, present/past continue,
can, could, must, shall, will, have, comparison, question words,
when, prepositions, adverbs, conjunctions, pronunciation and
spelling. Vocabulary: 400 new words of the same ares. Funcoes
increasing number of functions sem. 1 and dupening them. Skills
texts, dialogues, writing, listening. Grammar: Auxiliaries, gera
und, present perfect (continuous), past perfect, pronouns, verbal
expressions, possessive case, conjunctions, adverbs, measures,
pronunciation and spelling. Vocabulary 500 new words.
Functions: increasing number of functions sem 1 2 d u p e n i n g
Skills: Texts, dialogues, writing, listening. Grammar: if sent,
passive voice, special application, indirect speech, exclamations
verbal expressions, when-if, prepositions adverbs, pronouns,
pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions: increasing number of functions sem 1-3, dupening Skills:
texts, dialogues, writing, listening. Aplication to professional
English. Vocabulary: 600 words of the professional area Skills
texts, dialogues, writing, listening. Avaliation.

Planos Temáticos
2.1. Português

2.4. Francês

Plano Temático

Plano Temático

Origem e evolução das línguas. Literaturas africanas em língua
Portuguesa no período 1945-1975. Gramática, tradução,
periodização da literatura moçambicana. Leituras: textos líricos
e géneros da oratura da literatura portuguesa e brasileira, obras
narrativas e dramáticas. Textos funcionais: comunicação familiar, carta comercial, carta oficial, textos descritivos e narrativos.
Textos funcionais: aviso, anúncio, circular, comunicado,
convocatória, memorando. Textos narrativos, características do
modo narrativo, tipos de narrativa, unidades narrativas, sequências
narrativas. Textos escritos de comunicação social, notícias,
reportagem, texto descritivo; Textos escritos de natureza didáctica
ou científica, textos expositivos/explicativos, textos
argumentativos/expositivos. Expressão oràl: apresentação, relato
oral, debate, argumentação. Textos funcionais: relatório, acta,
edital, contrato, apostila, procuração, revogação de mandato,
nota. Resumo: técnicas de resumo, regras de generalização,
regrás de apagamento, fases de elaboração. Textos escritos de
comunicação administrativa: requerimento, exposição, declaração,
diploma, processo disciplinar, ordem de serviço. Textos escritos
de organização de dados: esquema, mapa, quadro, organigrama.
Carta de pedido de emprego, curriculum vitae. Avaliações,

Introdução, Comunicação oral/escrita. O quotidiano. O mundo
do trabalho. Os serviços públicos. Linguagem comercial;exposição
oral/escrita; avaliações.
2.5. Filosofia
Plano Temático
Introdução. Aparência e realidade; filosofia e ciências, a
noção da Verdade; Mito e Religião; Cristo e Maomé; Correntes
Filosóficas; Filosofia Escolástica; A revolução Cartesiana; Kant,
Hegel, Feuerbach, Marx e Engels; Existencionalismo e
Predecessores; Tendências Contemporâneas. Avaliações,
2.6. Psicologia
Plano Temático

2.3 Inglês

Introdução. Âmbito da Psicologia Social; Psicologia Social e
Ciências Humanas; Objecto da Psicologia Social; Métodos e
pesquisa em Psicologia Social; O comportamento social do
indivíduo; A percepção social. Cultura e socialização, estatuto e
papel. Dependência e interdependência sociais, a representação
social, aprendizagem e controlo sociais, normas sociais e
conformidade social; As atitudes; formação e mudança de atitudes,
crenças, ideias e valores Dissonância cognitiva, tomada de
decisões; estabilidade social e mudança social; a mobilidade
social; categorização, identidade e comparação sociais. O
comportamento social organizado; o grupo, sua estrutura e
características. Ó desempenho do grupo; a avaliação sociométrica
Avaliações.

Plano Temático

2.7. Matemática

Grammar. Verbs (to be, have got, there is/are, pres. Cont),
pronouns, articles, nouns, adjectives, adverbs, question words
numerals, time, date, days, prepositions, poss. Case, simple
present, spelling and pronunciation, Vocabulary 300 words:
identification, homelife, free time, relations, education, health/

Plano Temático

2.2. Comunicação
Plano Temático
Introdução. A situação da comunicação; o funcionamento da
língua, as palavras em situação; discurso oral/escrito; funções da
linguagem; classificação de documentos. Avaliações.

Conjunto numérico; Lógica Bivalente; Cálculos Algébricos,
Sucessões numéricas; Generalidades sobre funções,
Trigonometria; Análise de funções; Complementos de

Trigonometria, introdução à programação linear; Análise
Combinatória, Factorial de um número n. Permutações; arranjos
de n elementos p a p. Combinações de n elementos p a p. Binómio
de Newton, Triângulo de Pascal, Estatística Discritiva; Medidas
de Tendência Central, Medidas de Dispersão; Noções elementares
de probabilidades Noção frequencista de probabilidade;
Axiomatização do conceito de probabilidade; Inferência
Estatística, Testes de Hipóteses sobre parâmetros; Testes sobre a
Bondade de Ajustamentos Avaliações.
2.8. Informática
Plano Temático
Introdução. Definição e Domínios; A pré-história da
informática; A evolução informática, introdução ao computador,
metodologia da realização de estudos informáticos; a escolha do
equipamento, sistemas operativos Os processadores de textos;
utilização das ferramentas de desenho; formatação completa do
texto, importação de textos e imagens; DBASE; EXCEL.
Avaliações.

2.13. Fiscalidade
Plano Temático
Introdução. Fiscalização em instituições; Estado e Funções,
Os órgãos do Estado/Fiscalização; Empresa/Firma/
Estabelecimento; o Orçamento Geral do Estado; Receitas e
despesas do Estado; O processo de Contas. Avaliações.
2.14. Direito Fiscal
Plano Temático
Introdução. Direito Fiscal e outros ramos, Relação JurídicoFiscal; Fonte, Aplicação e Lei Fiscal; O Imposto e suas fases;
Ilegalidades Fiscais; Política Económica e Fiscal Moçambicana;
O Contencioso Fiscal. Avaliações.
2.15. Cálculo Financeiro
Plano Temático
Introdução. A Formação Matemática do Juro; Desconto e
Redesconto; Rendas; Amortizações de Empréstimos. Avaliações
2.16. Auditoria Financeira
Plano Temático

2.9. Contabilidade Geral
Plano Temático
A Contabilidade; Funções da contabilidade; Órgãos das
Sociedades; Documentos comerciais; Método contabilístico; O
Inventário e o Balanço; Contabilização das operações; Estudo
Sumário das Contas; Documentos em contabilidade; Fases de
trabalho Contabilístico, Sistema de Escrituração; Questões
especiais: Liquidação da empresa; Contabilidade das empresas;
Aberturas de crédito; Comissões e consignações; Vendas a
prestações; Trabalho do fim do exercício. Avaliações.
2.10. Contabilidade Analítica
Plano Temático
Introdução. Contabilidade Geral, Industrial e Analítica; Custos,
Proveitos e Controlo; Apuramento do custo de produção; Produção
conjunta e defeituosa; Métodos das secções; Relações/Volumes/
Resultados; Orçamento Anual, Custos Básicos; Custos Padrões;
Sistemas de contas. Avaliações.
2.11. Gestão
Plano Temático
Introdução. Os elementos da organização; As formas de
Organização; O Planeamento; A Direcção; O Controlo; Função
de produção ou técnica; Função investimentos; Função comercial;
Função abastecimento; Função financeira; Função gestão do
pessoal; Função segurança; Função administrativa. Avaliações.
2.12. Economia
Plano Temático
Introdução. Conceitos básicos de economia; Capacidade
produtiva; Noções de contas nacionais, teoria do mercado; Modelos
económicos; Inflacção; Crescimento e Desenvolvimento
Económicos; Instituições Financeiras Internacionais; As
externalidades; A Moeda; Moeda e Bancos; Antecedentes da
Economia Moçambicana; Adesão de Moçambique ao FMI e ao
BIRD; Balança de Pagamentos; Taxa de Câmbios; Análise de
Investimentos; Depreciação. Teoria da Produção e do Consumidor.
Avaliações.

Introdução. Auditoria e Contabilidade; Auditoria às contas do
Balanço; Auditoria às contas de resultados; Avaliação da situação
Financeira da Empresa; Relatório da Auditoria. Avaliações.
2.17. Análise de Balanços
Plano Temático
Introdução. O Património; A avaliação do Património da
Empresa; O Balanço; As Rubricas do Balanço; Estudo Económico
e Financeiro do Balanço. Avaliações.
2.18. Trabalho do fim do Curso
Plano Temático
Introdução. Introdução à documentação; O método científico
e a sua aplicação no processo de pesquisa; Princípio de pesquisa
e sua aplicação no domínio das ciências; Técnicas de recolha de
dados; Elaboração do protocolo de pesquisa; Análise e
interpretação de dados; Relatório Final. Avaliações.
Currículo
Curso: Secretariado
Ramo: Comercial
Nível: Médio
1. Perfil do graduado
O sucesso, a eficácia e eficiência de governantes, empresários,
administradores e directores de empresas e de outras instituições,
depende, numa parte importante, do secretariado que os apoia
Daí a pertinência e importância deste curso que tem por objectivo
proporcionar aos governantes, empresários, administradores e
directores de empresas e de outras organizações, profissionais
altamente qualificados, que lhes facilitem a organização do trabalho
pessoal e o atingir dos objectivos fixados.
1.1. Perfil ocupacional
A (o) secretária (o) executiva (o) (de nível médio) formada (o)
por este Instituto poderá exercer as suas funções em qualquer
instituição pública ou privada, nomeadamente empresas e outras
organizações e/ou departamentos governamentais e outros
sectores.

1. Recolher e seleccionar os dados necessários para preparar
e redigir cartas, relatórios, actas, memorandos e outros
documentos;
2. Executar tarefas relativas à anotação, redacção,
dactilografia e organização de documentos e outros
serviços de escritório;
3. Organizar e coordenar o secretariado;
4. Proceder ao tratamento da correspondência recebida e
expedida;
5. Assegurar a marcação de entrevistas e a preparação de
viagens;
6. Receber e encaminhar os utentes da empresa ou do
serviço;
7. Preparar e secretariar reuniões e elaborar actas;
8 Traduzir, retroverter e cooperar como intérprete.
2. Planos Temáticos
2.1. Português
Plano Temático
Origem e evolução das línguas. Literaturas africanas em
língua portuguesa no período 1945-1975, gramática, tradução,
periodização da literatura moçambicana, leituras: textos líricos e
géneros da oratura da literatura portuguesa e brasileira, obras
narrativas e dramáticas. Textos funcionais: comunicação familiar, carta comercial, carta oficial, textos descritivos e narrativos.
Textos funcionais: aviso, anúncio, circular, comunicado,
convocatória, memorando. Textos narrativos, características do
modo narrativo, tipos de narrativa, unidades narrativas, sequências
narrativas. Textos escritos de comunicação social, notícias,
reportagem, texto descritivo; Textos escritos de natureza didáctica
ou científica, textos expositivos/explicativos, textos
argumentativos/expositivos. Expressão oral: apresentação, relato
oral, debate, argumentação. Textos funcionais: relatório, acta,
edital, contrato, apostila, procuração, revogação de mandato,
nota. Resumo: técnicas de resumo, regras de generalização,
regras de apagamento, fases de elaboração. Textos escritos de
comunicação administrativa: requerimento, exposição, declaração,
diploma, processo disciplinar, ordem de serviço. Textos escritos
de organização de dados: esquema, mapa, quadro, organigrama,
carta de pedido de emprego, curriculum vitae, avaliações.
2.2. Inglês
Plano Temático
Grammar. Verbs (to be, have got, there is/are, pres. cont),
pronouns, articles, nouns, adjectives, adverbs, question words,
numerals, time, date, days, prepositions, possessive case, simple
present, spelling and pronunciation. Vocabulary 300 words: identification, homelife, free time, relations, education, health/wefare,
professions, outside world. Functions: socializing, getting thing
done, emotional and moral atitudes, information, intelectual
facts. Skills: small texts, dialogues, writing, listening. Grammar:
simple present, simple past, present/past continue, can, could,
must, shall, will, have, comparasion, question, words, when,
prepositions, adverbs, conjunctions, pronunciation and spelling.
Vocabulary: 400 new words of the same areas. Functions: increasing number of functions sem.1 and dupening them. Skills:
texts, dialogues, writing, listening. Grammar: Auxiliaries, ger-

und, present perfect (continuous), past perfect, pronouns, verbal
expressions, possessive case, conjunctions, adverbs, measures,
pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions: increasing number of functions sem 1-2 dupening.
Skills: Texts, dialogues, writing, listening, grammar: if-sent,
passive voice, special application, indirect speech, exclamations
verbal expressions, when-if, prepositions adverbs, pronouns,
pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions: increasing number of functions sem 1-3, dupening
Skills: Texts, dialogues, writing, listening. Aplication to professional English. Vocabulary: 600 words of the professional
area, Skills: Texts, dialogues, writing, listening, Avaliation.
2.3. Francês
Plano Temático
Introdução. Comunicação Oral/Escrita. O quotidiano. O Mundo
do Trabalho. Os serviços públicos. Linguagem comercial
Exposição Oral/Escrita. Avaliações.
2.4. Filosofia
Plano Temático
Introdução. Aparência e Realidade, Filosofia e Ciências A
Noção da Verdade. Mito e Religião; Cristo e Maomé, Correntes
Filosóficas; Filosofia escolástica; A revolução Cartesiana, Kant,
Hegel, Feurbach, Marx e Engels. Existencionalismo e
Predecessores; Tendências Contemporâneas. Avaliações
2.5. Psicologia
Plano Temático
Introdução. Âmbito da Psicologia Social, Psicologia social e
Ciências humanas; objecto da Psicologia social; Métodos e
Pesquisa em Psicologia social; O Comportamento social do
indivíduo. A percepção social; cultura e socialização; Estatuto e
papel. Dependência e Interdependência sociais; A representação
social. Aprendizagem e controlo sociais, Normas sociais e
conformidade social. As Atitudes. Formação e mudança de
Atitudes, Crenças, Ideias e Valores, Dissonância cognitiva;
Tomada de Decisões; Estabilidade social e mudança social, A
Mobilidade social; Categorização, Identidade e comparação
sociais. O comportamento social organizado. O grupo, sua estrutura
e características; o desempenho do grupo; A Avaliação
Sociométrica. Avaliações.
2.6. Contabilidade Básica
Plano Temático
A Contabilidade. Documentos Comerciais, Método
Contabilístico; O Inventário e o Balanço; Contabilização das
operações; Estudo Sumário das Contas; Fases de Trabalho
contabilístico. Sistemas de Escrituração, Questões especiais.
Liquidação da empresa; Aberturas de crédito; Comissões e
consignações; vendas a prestações. Avaliações.
.2,7, Organização e Administração de Empresas
Plano Temático
Introdução. Métodos e Sistemas de direcção da economia
nacional; As funções de Direcção. As estruturas organizativas de

direcção Os fundamentos da formação das estruturas
organizativas. Categorias de empresas; Classificação das estruturas
de direcção das empresas moçambicanas; As decisões de Direcção;
Os meios técnicos da direcção; Organização da Produção;
Organização do Abastecimento Técnico Material; Organização
dos armazéns de materiais. Organização da venda; Organização
do Trabalho, normalização de trabalho. Avaliações.
2.8. Estatística Básica
Plano Temático
Análise Combinatória. Factorial de um número n. Permutações.
Arranjos de n elementos p a p. Combinações de n elementos p a
p. Binómio de Newton Triângulo de Pascal; Estatística Discritiva.
Medidas de tendência Central. Medidas de Dispersão; Noções
elementares de probabilidades; Noção frequencista de
probabilidade Axiomatização do conceito de probabilidade.
Inferência Estatística Testes de Hipóteses sobre parâmetros;
Testes sobre a Bondade de Ajustamentos; Avaliações.
2.9. Informática
Plano Temático
Introdução. Definição e Domínios; A pré-história da
informática, A Evolução Informática, Introdução ao computador.
Metodologia da realização de estudos informáticos. A Escolha do
Equipamento; Sistemas Operativos; Os processadores de Textos;
Utilização das ferramentas de desenho; Formatação completa do
texto. Importação de textos e imagens; DBASE; EXCEL.
Avaliações.
2.10. Estenografia
Plano Temático
Origem dos sons Vogais e consoantes. Gânchos nas
consoantes, Sons. LH e NH. Omissões. Sons nasais e sua
triplicação. Duplicação dos curvos. Círculos para a formação do
plural Círculos Z e círculos S Sons St e STR. Sons iniciais; sons
finais Abreviaturas Cópia e transcrição de pequenas frases.
Ditado e transcrição de cartas comerciais. Avaliações.

fontes de Direito e a sua hierarquia; A tutela do Direito A norma
jurídica; A relação jurídica; A relação obrigacional; Os contratos;
direitos, deveres e liberdades fundamentais. Avaliações.
243. História de Moçambique
Plano Temático
Introdução ao estudo da História de Moçambique. Comunidades
de caçadores e recolectores; Das sociedades de caçadores às
sociedades agro-pastoris; Expansão e fixação bantu. Os mercadores
asiáticos e o comércio no litoral. Formação do Estado do
Zimbabwe. O Estado dos Muenemutapas. Os Estados Marave
Penetração mercantil portuguesa e o seu impacto; A fase do ouro.
A fase do marfim; A fase dos escravos. Os prazos e os prazeiros.
Formação de outros estados em Moçambique. Mfecane e o Estado
de gaza; Os estados militares do Vale do Zambeze; Os Estados
Ajaua; Os reinos Afro-Islâmicos da costa; O Sultanato de Angoche,
A Conferência de Berlim e a partilha de África; Formas de
dominação colonial; A resistência à ocupação colonial. As Guerras
de resistência; O estado colonial Português; O Sistema xibalo; A
imprensa Nativista. A contestação da situação colonial.
Associações e movimentos juvenis em Moçambique. O Massacre
de Mueda. A luta de libertação nacional. A Independência de
Moçambique; Reflexões sobre o período pós-independência.
Avaliações.
2.14. Práticas de Secretariado
Plano Temático
Introdução. Organização-Contexto de desempenho da
actividade de secretariado; A Importância das imagens das
organizações; Os processos de formação da imagem das
organizações e o papel dos profissionais da área administrativa na
vinculação dessa imagem; As determinantes do comportamento
humano, necessidades e motivação; A natureza e dinâmica do
processo de comunicação; Atitudes de comunicação; Comunicação
não verbal. Comunicação boa/Comunicação eficaz. Comunicação
telefónica. Avaliações.
2.15. Economia Política

2.11. Dactilografia

Plano Temático

Plano Temático

Introdução. Objectivo. Método e objectivo; Definição da
economia; Tipos de economia; Fenómenos e leis económicas
Noções Básicas: Necessidades económicas. Utilidade económica,
O valor; Produção e consumo; mercado; Estruturas económicas,
O Funcionamento da economia: O circuito
económico
simplificado. Circuito real monetário; O produto, rendimento e
despesa nacional; O circuito económico complexo; o estado, o
capital, o exterior e a contabilidade nacional. A Produção: Os
factores de produção; a produção, a natureza, o trabalho, o capital,
os organismos económicos de produção; a empresa propriedade
e gestão, ramos e sectores de actividade, a concentração, A
combinação dos factores de produção; modalidades, limite e
eficácia, o custo de produção. A Circulação: A moeda e a troca.
O crédito; O mercado e a formação dos preços; o preço, a procura,
a oferta, morfologia do mercado, concorrência perfeita, monopólio,
ologopólio. O Consumo: O emprego do rendimento, o consumo,
a poupança, a despesa nacional; O Equilíbrio entre a Produção e

Introdução à dactilografia. Das antigas máquinas de escrever
às modernas processadoras; O sistema azert e o sistema awert. As
peças de uma máquina de escrever manual. As peças de uma
máquina de escrever electrónica; Como escrever à máquina.
Disposição da dactilógrafa à secretária. Disposição das mãos no
tabuleiro. Exercícios de adaptação à máquina; A velocidade;
Como ser veloz sem cometer erros; Velocidade e concentração;
As margens; Cartas comerciais; Modelos de cartas; Exercícios de
aplicação. Avaliações.
2.12. Introdução ao Direito
Plano Temático
Introdução. A vida social e as suas normas. Sociedade; Direito
e Estado; Ramos de Direito; Funções e fins do Direito. Noção de
sistema juridico. A Constituicão; O Processo Legislativo; As

o Consumo: O equilíbrio parcial e geral; o problema do equilíbrio,
o equilíbrio em economia capitalista, o equilíbrio em economia
centralizada, a análise das relações internacionais. Relações
Económicas Internacionais: O comércio internacional; as trocas
internacionais, doutrinas do comércio internacional, a balança de
pagamentos, pagamentos internacionais(câmbios). Os grandes
espaços económicos; o desenvolvimento económico, a
caracterização do subdesenvolvimento, a integração económica;
A Economia Moçambicana. Avaliações.
2.16. Geografia
Plano Temático
Introdução. Demografia: O Homem no espaço e tempo;
Repartição do Homem à superfície da terra. Desigualdade de
Povoamento; Factores de distribuição da população; Motivos que
levam à concentração e repulsa da população; Análise
Demográfica; População absoluta e relativa; Taxas de mortalidade
e natalidade; Taxa de crescimento; Explosão Demográfica; causas
e consequências; Estrutura da População; Pirâmides de idades;
Estrutura da população; População activa e não activa; categorias
Profissionais; Sectores primários, secundários e Terciários;
Elementos de avaliação dos níveis de vida; Produção e Consumo;
Instrução e Estado Sanitário; Noção de estado de
subdesenvolvimento; Actividades humanas; Actividades agrícolas
e sua Evolução; Formas modernas de Agricultura e criação de
gado, Divisão da propriedade e utilização dos solos; Actividades
Industriais e sua evolução; Formas modernas da Indústria;
Concentrações geográficas e financeiras; Actividades terciárias e
sua evolução; Noções de bem central, função central e unidade
funcional; Os transportes, factor de aumento da interacção espacial;
O Urbanismo Panorama Económico no Mundo Actual;
Considerações Históricas; Evolução do processo económico; O
terceiro Mundo. Contraste entre países desigualmente
desenvolvidos; Economia de Mercado e economia planificada; A
queda do socialismo; Polos de Desenvolvimento no mundo
actual. Avaliações.

Árabe; CEDEAO; CEE; CMI; COI; ICRC; INTERPOL; NATO;
OUA; OPEP; SADC; PTA, Movimentos dos não-Alinhados.
Avaliações.
2.19. A Secretária e o Computador
Plano Temático
Introdução. Organização de documentos; Processamento de
dados; meios de armazenagem; Produção e tramitação de
documentos; Uso dos meios de armazenagem de dados,
Classificação e gestão integrada de documentos; Aspectos
acessórios afins. Avaliações.
2.20. Vida e Instituições Moçambicanas
Plano Temático
Introdução. Os Ministérios. Os Bancos; As Seguradoras; As
Universidades; A Assembleia da República; A Comunicação
Social; Outras Instituições. Avaliações.
2.21. Marketing, Relações Públicas e Atendimento
Plano Temático
Introdução. Estudos do Mercado, Estratégias de Produto e
Preço, Comunicação Marketing, Gestão dos canais de distribuição
e força de vendas, Planeamento e controlo do Marketing. A
secretária e a imagem da empresa; A secretária e o desenvolvimento
dos mercados da empresa; A secretária e contacto com os clientes
e/ou utentes; Comportamento, atitude e gestão. Expectativa e
exigência do cliente, como comunicar e como dialogar com um
interlocutor evitando a relação de força de agressividade, tratar as
reclamações e os litígios. A secretária e a venda; A secretária e a
venda por telefone. Comunicação telefónica e em carta;
Especificidades dos canais ; Condições para uma utilização eficaz.
Avaliações.
2.22. Arquivo e Técnicas de Documentação
Plano Temático

2.17. Cultura Contemporânea
Plano Temático
Introdução. O Reanascimento; A época clássica; A
Modernidade; as Estéticas na arte. O Barroco; O Classicismo; O
Romantismo; Os Modernismos. Avaliações.
2.18. Instituições, relações Internacionais e PoIos Actuais
do Desenvolvimento Económico Mundial
Plano Temático
Introdução. Âmbito e objecto da disciplina; Considerações
históricas sobre a disciplina; A Sociedade das Nações antecessora
da ONU; Razões do seu aparecimento; Âmbito de Jurisdição;
Razões da crise; A ONU; Razões do seu aparecimento; Objectivos
e princípios; Encontros Preliminares; Estados Membros Principais
órgãos da ONU. A Assembleia geral; O Conselho de Segurança;
O Conselho económico social; O Conselho de Tutela; O Tribunal
Internacional de Justiça; O Secretariado; Outros organismos do
sistema das NU; Agências intergovernamentais e especializadas;
Organizações regionais de carácter político, económico, social,
militar e cultural; BAD - Banco Africano. BADEA - Banco

Introdução. Acepções da palavra arquivo. Especialidades dos
documentos de arquivo. O arquivo enquanto subsistema de
informação numa organização; Valores dos documentos de
arquivo. Ciclo vital dos documentos; Funções, infra-estruturas e
utilizadores do arquivo; política de gestão integrada de documentos
de arquivo; As entidades produtoras dos documentos; Análise e
representação de estruturas orgânicas; Análise e representação de
perfis funcionais; A produção e tramitação de documentos.
Objectivos do controlo e a racionalização da produção e tramitação
de documentos. Elementos a considerar na produção e tramitação
de documentos, Principais operações ligadas à produção de
documentos; Tratamento técnico documental em arquivo corrente;
Definição e implementação de um sistema de arquivo corrente;
pequeno circuito de documentos; Funções de registo. Tipos de
registos. Momentos de registos; Classificação e indexação de
documentos; Funções de uma linguagem documental. Tipos de
classificação, ordenação e codificação; Utilização de uma
classificação; Criação de uma classificação; Funções e construção
de um indíce remissivo; Organização e descrição de unidades
arquivísticas; Níveis, tipos e critérios de organização de unidades
arquivísticas. Instrumentos de criação de unidades arquivísticas.

Critérios de alfabetização de ficheiros de entidades oficiais.
Tratamento técnico documental em arquivo intermédio. Definição
e implantação de um sistema de arquivo intermédio. Preservação
e conservação de documentos; Instalações, ambiente,
equipamentos e arcondicionamento; Reprodução de documentos;
Micro-formas e disco-óptico. Avaliação e selecção de documentos;
remessas de documentos; Formalidades. Eliminação de
documentos, processos e formalidades. Regulamentação e
normalização de procedimentos em arquivo corrente e intermédio.
Normas de âmbito nacional e internacional; Instrumentos legais
regulamentadores; Cooperação inter-institucional: Avaliações.
2.23. Sociologia da comunicação
Plano Temático
Introdução à Sociologia de Comunicação; Aspectos
geneológicos Sociedade de consumo e "Cultura de Massa".
Definição conceptual. Problemas de delimitação das formações
culturais, As perspectivas impressionistas: Insuficiências
conceptuais e radicalismo teórico; A perspectiva funcionalista. A
perspectiva simbólica. Os modelos comunicacionais. Teoria
hipodérmica. Abordagem Impírico-experimental; Teoria dos
efeitos limitados. Teoria estrutural funcionalista; Teoria crítica;
Teoria culturológica; Teorias comunicativas; Modelo matemático
de Shanon/Weaver; Modelo semiótico-informacional; Modelo
semiótico textual; Comunicação e desenvolvimento. O Papel dos
medias e da comunicação. A pesquisa nos países subdesenvolvidos:
da arrogância cultural à ignorância. A problemática do
etnocentrismo na comunicação; As novas teorias das mudanças
sociais e o determinismo tecnológico da comunicação. As rotinas
comunicacionais das "sociedades de massas". A recolha da
informação, As fontes; A Selecção; As edições. Informação e
dependência A questão da propriedade dos médias; Os médias
globais instantâneos; A sobrevivência cultural. Avaliações.
2.24. Técnicas de Secretariado
Plano Temático
Introdução A Secretária e a sua inserção na gestão da empresa;
A função do secretariado; necessidades da função; Enquadramento
na estrutura; Principais actividades; Tipos e níveis de secretariado;
Deontologia e ética profissional; O perfil da secretária; Exigências
profissionais, exigências psicológicas. O relacionamento da
secretária com a chefia que apoia. Meios e técnicas. Noções e
treino de estenografia; Arquivo e sua organização; Os problemas
de arquivo a secretariar; Noções de arquivo e sua implantação; Os
diversos sistemas de classificação. Vantagens e inconvenientes.
O Plano de arquivo. Microfilmagem na gestão da informação; A
ligação entre os sistemas; Micrográficos e a informática Local de
Trabalho, Equipamentos e condições; A função social da secretária
na empresa Avaliações
2.25. Trabalho do Fim do Curso
Plano Temático
Introdução Introdução à documentação, O método científico
e a sua aplicação no processo de pesquisa Princípio de pesquisa
e sua aplicação no domínio das ciências; Técnicas de recolha de
dados, Elaboração do protocolo de pesquisa; Análise e
interpretação de dados, Relatório Final. Avaliações

Currículo
Curso de Gestão Bancária
Ramo: Comercial
Nível: Médio
1. Perfil do graduado
As organizações são sistematicamente confrontadas com
mudanças que condicionam ou estimulam o seu estádio de
evolução. Neste contexto o elemento humano representa um
papel determinante, particularmente os quadros médios, que
deverão ter a preparação que lhes permita assegurar o bom
funcionamento e desenvolvimento dessas organizações
1.1. Perfil ocupacional
O técnico médio de Gestão Bancária poderá exercer as suas
funções em qualquer Instituição Bancária, departamentos
governamentais e outras organizações do sistema financeiro
1.2. Perfil profissional
Depois da sua formação, o técnico médio de Gestão Bancária
deve estar apto a:
1. Exercer funções executivas no domínio das operações
bancárias correntes, nomeadamente no âmbito da
abertura e movimentação de contas de depósito, na
efectivação de transferências e na realização de
operações normais de câmbios;
2. Receber e preparar operações de desconto de letras
comerciais e/ou de títulos similares, bem como outras
operações de concessão de créditos;
3. Proceder ao registo contabilístico das operações e elaborar
os diários de razão geral;
4. Contactar empresas e outras organizações à captação de
poupança e/ou à aplicação de liquidez dos bancos,
5. Colaborar com as chefias na preparação e montagem de
sistemas de informação e de organização administrativa
dos serviços.
Planos Temáticos
2.1. Português
Plano Temático
Origem e evolução das línguas. Literaturas africanas em língua
Portuguesa no período 1945-1975. Gramática, Tradução,
Periodização da literatura moçambicana, leituras: textos líricos e
géneros da oratura da literatura portuguesa e brasileira, obras
narrativas e dramáticas. Textos funcionais: comunicação familiar, carta comercial, carta oficial, textos descritivos e narrativos
Textos funcionais: aviso, anúncio, circular, comunicado,
convocatória, memorando. Textos narrativos, características do
modo narrativo, tipos de narrativa, unidades narrativas, sequências
narrativas. Textos escritos de comunicação social, notícias,
reportagem, texto descritivo, Textos escritos de natureza didáctica
ou científica, textos expositivos/explicativos, textos
argumentativos/expositivos. Expressão oral. apresentação, relato
oral, debate, argumentação. Textos funcionais relatório, acta,
edital, contrato, apostila, procuração, revogação de mandato,
nota. Resumo: técnicas de resumo, regras de generalização,
regras de apagamento, fases de elaboração. Textos escritos de
comunicação administrativa: requerimento, exposição, declaração,

diploma, processo disciplinar, ordem de serviço. Textos escritos
de organização de dados: esquema, mapa, quadro, organigrama.
Carta de pedido de emprego, curriculum vitae. Avaliações.
2.2. Comunicação
Plano Temático
Introdução. A situação da comunicação; o funcionamento da
língua; as palavras em situação; discurso oral/escrito; funções da
linguagem; classificação de documentos. Avaliações.
2.3. Inglês

pesquisa em Psicologia Social; O comportamento social do
indivíduo; A percepção social. Cultura e socialização; estatuto e
papel. Dependência e interdependência sociais, a representação
social, aprendizagem e controlo sociais; Normas sociais e
conformidade social; As atitudes; Formação e mudança de atitudes;
crenças, ideias e valores. Dissonância cognitiva; Tomada de
decisões; estabilidade social e mudança social; A mobilidade
social; categorização, identidade e comparação sociais; O
comportamento social organizado; o grupo sua estrutura e
características. O desempenho do grupo; A avaliação sociométrica
Aváliações.

Plano Temático
Grammar, verbs (to be, have got, there is/are, pres. Cont),
pronouns, articles, nouns, adjectives, adverbs, question words,
numerals, time, date, days, prepositions, possessive case, simple
present, spelling and pronunciation. Vocabulary 300 words:
identification, homelife, free time, relations, education, health/
wefare, professions, outside world. Functions: socializing, getting thing done, emotional and moral atitudes, information,
intelectual facts. Skills: Small texts, dialogues, writing, listening.
Grammar: simple present, simple past, present/past continue,
can, could, must, shall, will, have, comparison, question, words,
when, prepositions, adverbs, conjunctions, pronunciation and
spelling Vocabulary, 400 new words of the same ares. Functions:
increasing number of functions sem 1 and dupening them. Skills:
texts, dialogues, writing, listening, Grammar: Auxiliaries, gerund, present perfect (continuous), past perfect, pronouns, verbal
expressions, possessive case, conjunctions, adverbs, measures,
pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions: increasing number of functions sem 1-2 dupening Skills
Texts, dialogues, writing, listening. Grammar: if-sent, passive
voice, special application, indirect speech, exclamations verbal
expressions, when-if, prepositions adverbs, pronouns, pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions.
increasing number of functions sem 1-3, dupening Skills: texts,
dialogues, writing, listening. Aplication to professional English.
Vocabulary: 600 words of the professional area. Skills: texts,
dialogues, writing listening. Avaliation.
2.4. Francês
Plano Temático
Introdução. Comunicação Oral/Escrita. O quotidiano; O Mundo
do Trabalho; Os serviços públicos; Linguagem comercial.
Exposição Oral/Escrita. Avaliações.
2.5. Filosofia
Plano Temático
Introdução. Aparência e Realidade; Filosofia e Ciências; A
Noção da Verdade; Mito e Religião; Cristo e Maomé. Correntes
Filosóficas. Filosofia escolástica; A revolução Cartesiana; Kant,
Hegel, Feuerbach; Marx e Engels; Existencionalismo e
Predecessores; Tendências Contemporâneas, Avaliações.
2.6. Psicologia
Plano Temático
Introdução. Âmbito da Psicologia Social; Psicologia Social e
Ciências Humanas; Objecto da Psicologia Social, Métodos e

2.7. Matemática
Plano Temático
Conjunto numérico; Lógica Bivalente; Cálculos Algébricos,
Sucessões numéricas; Generalidades sobre funções,
Trigonometria; Análise de funções; Complementos de
Trigonometria; introdução à programação linear; Análise
Combinatória; Factorial de um número n Permutações; arranjos
de n elementos p a p. Combinações de n elementos p a p. Binómio
de Newton; Triângulo de Pascal; Estatística Discritiva; Medidas
de Tendência Central; Medidas de Dispersão; Noções elementares
de probabilidades. Noção frequencista de probabilidade,
Axiomatização do conceito de probabilidade; Inferência
Estatística; Testes de Hipóteses sobre parâmetros; Testes sobre a
Bondade de Ajustamentos. Avaliações.
2.8. Informática
Plano Temático
Introdução. Definição e Domínios; A pré-história da
informática; A Evolução informática; Introdução ao computador,
metodologia da realização de estudos informáticos, A escolha do
equipamento; Sistemas operativos: Os processadores de textos,
utilização das ferramentas de desenho; formatação completa do
texto; importação de textos e imagens; DBASE; EXCEL,
Avaliações.
2.9. Contabilidade Geral
Plano Temático
A Contabilidade; Funções da contabilidade; Órgãos das
Sociedades; Documentos comerciais; Método contabilístico, O
Inventário e o Balanço; Contabilização das operações, Estudo
Sumário das Contas; Documentos em contabilidade, Fases de
trabalho Contabilístico, Sistemas de Escrituração, Questões
especiais: Liquidação da empresa; Contabilidade das empresas,
Aberturas de crédito, Comissões e consignações, Vendas a
prestações; Trabalho do fim do exercício Avaliações
2.10. Contabilidade Analítica
Plano Temático
Introdução. Contabilidade Geral, Industrial e Analítica, Custos,
Proveitos e Controlo; Apuramento do custo de produção, Produção
conjunta e defeituosa; Métodos das secções, Relações/Volumes/
Resultados; Orçamento Anual, Custos Básicos, Custos Padrões;
Sistemas de contas. Avaliações.

2.11. Introdução à Gestão
Plano Temático
Introdução. Os elementos da organização; As formas de
Organização; O Planeamento; A Direcção; O Controlo; Função
de produção ou técnica; Função investimentos; Função financeira.
Avaliações.
2.12. Introdução à Economia
Plano Temático
Introdução. Conceitos básicos de economia; Capacidade
produtiva; Noções de contas nacionais, teoria do mercado; Modelos
económicos; Inflação; Crescimento e
Desenvolvimento
Económicos; Instituições Financeiras Internacionais; As
externalidades, A Moeda e Bancos; Antecedentes da Economia
Moçambicana; Adesão de Moçambique ao FMI e ao BIRD;
Balança de Pagamentos; Taxa de Câmbios; Análise de
Investimentos; Depreciação. Avaliações.
2.13. Atendimento
Plano Temático
Introdução. A Relação de Atendimento; Interacção Humana;
A Motivação Humana; O comportamento do profissional;
Comunicação - Meio de Trabalho; Relações Interpessoais; Atitudes
de Comunicação; Os Conflitos; Estratégia e Avaliação. Avaliações.
2.14. Direito Bancário
Plano Temático
Introdução. Aspectos da Administração da Banca; O Estatuto
do Gestor; O sistema de Incompatibilidades; A Responsabilidade
Penal do Gestor; Poder Organizativo e Disciplinar; Os Técnicos
Bancários e os Juristas Internos; O Direito à Conta; O Crédito e
os Bancos; O crédito Abusivo e a Mentira Bancária; Papel-Moeda
e Cheques; A Fidúcia e as Obrigações de Crédito: Actividade
Parabancária; O Segredo Bancário; Fundamento jurídico do
segredo bancário; Objecto do segredo; Brechas no segredo
bancário; Problemas jurídicos da prática cambiária; As leis
uniformes; O cheque visado; A Mobilização dos depósitos a
prazo; A Co-Titularidade dos Depósitos Bancários; As fontes do
Direito Bancário; Legislação própria dos Bancos; Problemas da
política bancária; Os regulamentos de serviços e os contratos
bancários; Os descobertos bancários. Avaliações.

consolidação; O sistema financeiro colonial; O PRE e a reforma
do sector financeiro; Composição actual do sector, Supervisão e
controlo; Interacção Financeira Regional. Avaliações.
2.18. Operações Bancárias Gerais
Plano Temático
Introdução. A Moeda e o sistema Financeiro; Ética e
responsabilidade social do sector bancário; As funções, a gestão
e os serviços da empresa bancária; Operações no âmbito da
obtenção e aplicação de recursos; Abertura e movimentação de
contas; O cheque; Operações de Crédito; Contabilização das
operações bancárias; Informática e novas tecnologias. Avaliações.
2.19. Contabilidade Bancária
Plano Temático
Introdução. Diferenças entre Contabilidade Bancária; Analítica
e Geral; A movimentação das contas bancárias; A movimentação
a crédito; O depósito em numerário; O depósito em valores; As
ordens de transferências recebidas; Outros movimentos a crédito,
Movimentação a débito; Levantamentos através de cheques, Os
levantamentos através de ordens de transferências emitidas; Outros
movimentos a débito; Contabilização das contas de balanço, As
contas do Activo; As contas do Passivo; As contas da situação
Líquida; A contabilização das contas de demonstração de
resultados; As contas de proveito; As contas de custos; As contas
de Resultados. Avaliações.
2.20. Crédito Bancário e Investimentos
Plano Temático
Introdução. Os sistemas Financeiros; A Massa Monetária, A
procura e a Oferta da Moeda; O Crédito; A Política Monetária; Os
Investimentos. Avaliações.
2.21. Marketing e Serviços Bancários
Plano Temático
Introdução. Estudos de Mercado; Comunicação Marketing; O
Gestor e a Imagem do Banco; O Gestor e o contacto com os
clientes; Marketing e o Banco. Avaliações.

2.15. Cálculo Financeiro
Plano Temático
Introdução. A Formação Matemática do Juro; Desconto e
Redesconto; Rendas; Amortizações de Empréstimos. Avaliações.
2.16. Finanças
Plano Temático
Introdução. A Empresa e o Contexto; Desenvolvimento Global da Empresa; Acção Empresarial e a função Financeira;
Investimento e Financiamento; Planeamento e Controlo; Gestão
Financeira. Avaliações.
2.17. Sistema Financeiro Moçambicano
Plano Temático
Introdução. O Sector Financeiro; O sector não Financeiro; O
sector externo; Sistema Financeiro Moçambicano; Surgimento e

2.22. Operações Bancárias com o Exterior
Plano Temático
Introdução. A Moeda e o Sistema Financeiro; Os Mercados;
Operações no Mercado de Capitais; Operações nos Mercados
Financeiros; Prática de Operações Especiais. Avaliações.
2.23. Trabalho do fim do Curso
Plano Temático
Introdução à documentação; O método científico e a sua
aplicação no processo de pesquisa; Princípio de pesquisa e sua
aplicação no domínio das ciências; Técnicas de recolha de dados;
Elaboração do protocolo de pesquisa; Análise e interpretação de
dados; Relatório Final. Avaliações.

Currículo
Curso de Relações Públicas e Marketing
Ramo: Comercial
Nível: Médio
1. Perfil do graduado
O profissional a formar no curso de Relações Públicas e
Marketing é um técnico intermédio que exercerá a sua actividade
em empresas de qualquer sector de actividade económica ou
noutras organizações de pequena, média ou grande dimensão ou
que poderá vir a iniciar uma actividade empresarial por conta
própria ou em regime de profissão liberal. As suas funções
variarão consoante a inserção se faça numa grande, média ou
pequena empresa ou se trate de uma actividade por conta própria:
Na grande empresa, poderá executar as directrizes emanadas da
gerência e assessorar os responsáveis pelas diferentes áreas
funcionais da gestão; na média empresa, exercerá o mesmo tipo
de funções do que na grande empresa, assumindo no entanto uma
maioria autonomia e responsabilidade de decisão; na pequena
empresa, poderá exercer funções administrativas com
responsabilidade plena; no exercício de actividade por conta
própria, poderá exercer actividade liberal ou desenvolver uma
actividade empresarial de sua iniciativa.
1.1. Perfil ocupacional
O técnico médio de Relações Públicas e Marketing, mediante
a formação obtida, estará apto a:
1. Realizar o seu trabalho de forma autónoma e relacionar-se de forma aberta e segura com fornecedores, clientes
e pessoal de empresas e outras organizações;
2. Valorizar adequadamente os aspectos técnicos,
organizativos, económicos e sociais implícitos no seu
trabalho;
3. Adaptar-se a situações técnicas e organizações diversas;
4. Colaborar na organização e controlo dos processos relativos
à sua área afins;
5. Gerir carteiras e clientes. Estudos de mercado e campanhas
de publicidade e elaborar propostas de promoção de
produtos.
Planos Temáticos
2.1. Português
Plano Temático
Origem e evolução das línguas. Literaturas africanas em língua
Portuguesa no, período 1945-1975. Gramática, Tradução,
Periodização da literatura moçambicana, leituras: textos líricos e
géneros da oratura da literatura portuguesa e brasileira, obras
narrativas e dramáticas. Textos funcionais: comunicação
familiar, carta comercial, carta oficial, textos descritivos e
narrativos. Textos funcionais: aviso, anúncio, circular,
comunicado, convocatória, memorando. Textos narrativos,
características do modo narrativo, tipos de narrativa, unidades
narrativas, sequências narrativas. Textos escritos de comunicação
social, notícias, reportagem, texto descritivo; Textos escritos de
natureza didáctica ou científica, textos expositivos/explicativos,
textos argumentativos/expositivos. Expressão oral: apresentação,
relato oral, debate, argumentação. Textos funcionais: relatório,

acta, edital, contrato, apostila, procuração, revogação de mandato,
nota. Resumo: técnicas de resumo, regras de generalização, regras
de apagamento, fases de elaboração. Textos escritos de
comunicação administrativa: requerimento, exposição, declaração,
diploma, processo disciplianr, ordem de serviço. Textos escritos
de organização de dados: esquema, mapa, quadro, organigrama.
Carta de pedido de emprego, curriculum vitae. Avaliações.
2.2. Inglês
Plano Temático
Grammar. Verbs (to be, have got, there is/are, pres. Cont),
pronouns, articles, nouns, adjectives, adverbs, question words,
numerals, time, date, days, prepositions, possessive case, simple
present, spelling and pronunciation. Vocabulary 300 words:
identification, homelife, free time, relations, education, health/
wefare, professions, outside world. Functions: socializing, getting thing done, emotional and moral atitudes, information,
intelectual facts. Skills: Small texts, dialogues, writing, listening.
Grammar: simple present, simple past, present/past continue,
can, could, must, shall, will, have, comparison, question, words,
when, prepositions, adverbs, conjunctions, pronunciation and
spelling, Vocabulary: 400 new words of the same ares. Functions:
increasing number of functions sem. 1 and dupening them. Skills:
texts, dialogues, writing, listening. Grammar: Auxiliaries, gerund, present perfect (continuous), past perfect, pronouns, verbal
expressions, possessive case, conjunctions, adverbs, measures,
pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words Functions: increasing number of functions sem 1-2 dupening Skills
Texts, dialogues, writing, listening. Grammar: if-sent, passive
voice, special application, indirect speech, exclamations verbal
expressions, when-if, prepositions adverbs, pronouns, pronunciation and spelling. Vocabulary: 500 new words. Functions:
increasing number of functions sem 1-3, dupening Skills: texts,
dialogues, writing, listening, Aplication to professional English
Vocabulary: 600 words of the professional area. Skills: texts,
dialogues, writing listening. Avaliation.
2.3. Frances
Plano Temático
Introdução, Comunicação Oral/Escrita. O quotidiano; O Mundo
do Trabalho; Os serviços públicos; Linguagem comercial.
Exposição Oral/Escrita. Avaliações.
2.4. Filosofia
Plano Temático
Introdução. Aparência e Realidade; Filosofia e Ciências; A
Noção da Verdade; Mito e Religião; Cristo e Maomé. Correntes
Filosóficas. Filosofia escolástica; A revolução Cartesiana; Kant,
Hegel, Feuerbach; Marx e Engels; Existencionalismo e
Predecessores; Tendências Contemporâneas; Avaliações.
2.5. Psicologia
Plano Temático
Introdução. Âmbito da Psicologia Social; Psicologia Social e
Ciências Humanas; Objecto da Psicologia Soçial, Métodos c

pesquisa em Psicologia Social; O comportamento social do
individuo; A percepção social. Cultura e socialização; estatuto e
papel. Dependência e interdependência sociais, a representação
social, aprendizagem e controlo sociais; Normas sociais e
conformidade social; As atitudes; Formação e mudança de atitudes;
crenças, ideias e valores. Dissonância cognitiva; Tomada de
decisões; estabilidade social e mudança social; A mobilidade
social; categorização, identidade e comparação sociais; O
comportamento social organizado; o grupo sua estrutura e
características. O desempenho do grupo; A avaliação sociométrica.
Avaliações.

pesquisa em Psicologia Social; O comportamento social do
indivíduo; A percepção social: Cultura e socialização; Estatuto e
papel; Dependência e interdependência sociais; A representação
social; Aprendizagem e controlo Sociais; Normas sociais e
conformidade social; As atitudes; Formação e mudança de atitudes;
Crenças, ideias e valores; Dissonância cognitiva; Tomada de
Decisões; Estabilidade social; A mobilidade social; Categorização,
identidade e comparação sociais; O comportamento social
organizado; O grupo, sua estrutura e características; O desempenho
do grupo A avaliação Sociométrica. Avaliações.
2.11. Sociologia

2.6. Matemática
Plano Temático
Conjunto numérico; Lógica Bivalente; Cálculos Algébricos;
Sucessões numéricas; Generalidades sobre funções;
Trigonometria; Análise de funções; Complementos de
Trigonometria; introdução à programação linear. Avaliações.
2.7. Estatística
Plano Temático
Análise combinatória; Factorial de um número n Permutações.
Arranjos de elementos p a p. Combinações de n elementos p a
p. Binómio de Newton; Triângulo de Pascal; Estatística Discritiva;
Medidas de Tendência Central; Medidas de Dispersão. Noções
elementares de Probabilidades. Noção frequencista de
probabilidade; Axiomatização do conceito de probabilidade.
Inferência estatística; Testes de Hipóteses sobre parâmetros;
Testes sobre a Bondade de Ajustamentos. Avaliações.
2.8. Informática
Plano Temático
Introdução. Definição e Domínios; A pré-história da
informática; A evolução informática; introdução ao computador,
metodologia da realização de estudos informáticos; a escolha do
equipamento; sistemas operativos: Os processadores de textos;
utilização das ferramentas de desenho; formatação completa do
texto; importação de textos e imagens; DBASE; EXCEL.
Avaliações.
2.9. Economia
Plano Temático
Introdução. Conceitos básicos de economia; Capacidade
produtiva; Noções de contas nacionais, teoria do mercado; Modelos
económicos; Inflação; Crescimento e Desenvolvimento
Económicos; Instituições Financeiras Internacionais; As
externalidades; A Moeda e Bancos; Antecedentes da Economia
Moçambicana; Adesão de Moçambique ao FMI e ao BIRD;
Balança de Pagamentos; Taxa de Câmbios; Análise de
Investimentos; Depreciação. Avaliações.
2.12. Psicologia Social
Plano Temático
Introdução. Âmbito da Psicologia Social; Psicologia Social e
Ciência Humanas; Objecto da Psicologia Social; Métodos e

Piano Temático
Introdução. O que é Sociologia. O trabalho da Sociologia; As
relações de trabalho nas empresas; A mudança social; O Ambiente
e a sociedade; O técnicos de Marketing e o emprego. Avaliações.
2.12. Introdução à Empresa
Plano Temático
Introdução. A Empresa. A função Comercial; A função de
Aproveitamento; Documentação e Legislação Comercial, A
contabilidade e a Empresa. Avaliações.
2.13. Marketing
Plano Temático
Introdução. O que é o Marketing. O Estudo do Mercado;
Selecção deMercados-alvos;Marketing-Mix;Marketing Aplicado
ao Comércio; Marketing Moçambicano; Construção do plano de
Marketing. Avaliações.
2.14. Relações Públicas
Piano Temático
Introdução. Noções de Relações Públicas. Noção de Informação
Pública. Actividades de Relações Públicas. Organização de
relações públicas; Tipos de relações públicas. Avaliações.
2.15. Comunicação
Plano Temático
Introdução. Pedir/Dar esclarecimento escrito; A
correspondência interna; A correspondência externa (carta
cabeçalho, desenvolvimento, fecho); Como redigir uma carta;
Classificação de documentos; O arquivo, a ficha, o dossier; Como
tomar notas, como resumir; Redacção de textos. Avaliações.
2.16. Área de Integração
Plano Temático
Introdução. A ética para os valores na formação do indivíduo;
A realidade local; projecto interdisciplinar; Formação política/
Democracia; As comunicações/projecto interdisciplinar; A gestão
dos recursos/projecto interdisciplinar, estética. Avaliações.
2.17. Comércio e Distribuição
Plano Temático
Introdução. O Terciário na Economia; O Sistema de
Distribuição; Hábitos de Consumo; Caracterização do Aparelho
comercial Moçambicano; Distribuição e Consumo a nível Mundial;
Os sistemas de Incentivos. Avaliações.

2,18. Gestão Comercial
Plano Temático
Introdução. Análise do produto; Análise dos consumidores;
Curva da Procura; Lei da Utilidade marginal decrescente;
Elasticidade e preço de procura e de rendimento cruzado; Taxa
marginal de substituição; Equilíbrio do Consumidor; Valor
acrescentado por cada Intermediário; Análise da formação dos
preços. Avaliações.
2.19. Técnicas de Atendimento
Plano Temático
Introdução. Introdução à disciplina, atendimento; A Relação
de Atendimento; Interacção humana; A Motivação; O
comportamento do profissional; Comunicação - meio de trabalho;
relações Inter-pessoais; Atitudes de comunicação; Os conflitos;
Estratégia e Avaliação. Avaliações.
2.20. Merchandising
Plano Temático
Introdução. Definição do Merchandising e seus objectivos.
Espaço de vendas; Vitrinista; Animação do ponto de venda
Promoções; A estrutura Merchandising. Avaliações.
2.21. Trabalho do fim do Curso
Plano Temático
Introdução. Introdução à documentação; O método científico
e a sua aplicação no processo de pesquisa Princípio de pesquisa
e sua aplicação no domínio das ciências; Técnicas de recolha de
dados; Elaboração do protocolo de pesquisa; Análise e
interpretação de dados; Relatório. Avaliações.

1.2. Perfil profissional
No final do curso, os formandos ficarão aptos a:
1. Exercer funções executivas no âmbito de Recursos
Humanos;
2. Participar no estudo e implantação de circuitos
administrativos;
3. Participar no estudo e implantação de sistemas de
informação e de controlo de gestão;
4. Desenvolver as técnicas e métodos de Gestão de Recursos
Humanos, aplicando-os a casos singulares do dia-a-dia
do trabalho;
5. Desenvolver e melhorar a prática de tomada de decisões
bem como da sua avaliação na gestão do pessoal;
6. Desenvolver perspectivas aprofundadas de interacção
entre os diversos actos de gestão de pessoal e do seu
impacto no domínio da empresa e nas inter-relações
com outras empresas;
7. Desenvolver reflexões aprofundadas sobre as variáveis
que intervém no desenvolvimento da produtividade a
nível da empresa;
8. Tratar de dados relativos ao pessoal: assistência,
rendimentos, assiduidade, etc; tratar ocorrências,
resolver assuntos simples com recurso a normas e
instruções, elaborar estudos e estatísticas;
9. Analisar necessidades de pessoal e formular propostas de
selecção, contratação e formação;
10. Elaborar estudos sobre custos salariais e sociais, efectuar
previsões, propor acções normativas;
11. Efectuar liquidações da segurança social e retenções de
impostos.

2. Planos Temáticos
2.1. Português
Plano Temático

Currículo
Curso de Gestão e Recursos Humanos
Ramo: Comercial
Nível: Médio
1. Perfil do graduado
O sucesso, a eficácia e eficiência de governantes, empresários,
administradores e directores de empresas e de outras instituições,
depende, da forma como são geridos os recursos humanos afectos
a essas unidades. Daí a pertinência e importância deste curso que
tem por objectivo formar quadros médios no ramo da Gestão de
Recursos Humanos que deverão ter a preparação adequada que
lhes permita assegurar o bom funcionamento e desenvolvimento
dessas organizações.
1.1. Perfil ocupacional
O gestor de Recursos Humanos formado por este Instituto
poderá exercer as suas funções em qualquer instituição pública ou
privada, nomeadamente empresas e outras organizações e/ou
departamentos governamentais e outros sectores.

Origem e evolução das línguas; as grandes famílias linguísticas;
leitura, objectivos e técnicas; a afirmação das literaturas africanas
em língua portuguesa no período 1945-1975, gramática, fonética
e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica pragmetica; tradução,
periodização da literatura moçambicana, leituras: textos líricos e
géneros da oratura da literatura portuguesa e brasileira, obras
narrativas e dramáticas. Textos funcionais: comunicação familiar, carta comercial, carta oficial, textos descritivos e narrativos.
Textos funcionais: aviso, anúncio, circular, comunicado,
convocatória, memorando. Textos narrativos, características do
modo narrativo, tipos de narrativa, unidades narrativas, sequências
narrativas. Textos escritos de comunicação social, notícias,
reportagem, texto descritivo; Textos escritos de natureza didáctica
ou científica, textos expositivos/explicativos, textos
argumentativos/expositivos. Expressão oral: apresentação, relato
oral, debate, argumentação. Textos funcionais: relatório, acta,
edital, contrato, apostila, procuração, revogação de mandato,
nota. Resumo: técnicas de resumo, regras de generalização,
regras de apagamento, fases de elaboração. Textos escritos de

comunicação administrativa: requerimento, exposição, declaração,
diploma, processo disciplinar, ordem de serviço Textos escritos
de organização de dados esquema, mapa, quadro, organigrama,
carta de pedido de emprego, curriculum vitae, avaliações.
2.2. Comunicação
Plano Temático
Introdução A situação da Comunicação, Funcionamento da
Língua, Discurso Oral/Escrito; Classificação de documentos;
Avaliações
2.3. Inglês
Plano Temático
Grammar. Verbs (to be, have got, there is/are, pres. cont),
pronouns, articles, nouns, adjectives, adverbs, question words,
numerals, time, date, days, prepositions, possessive case, simple
present, spelling and pronunciation. Vocabulary 300 words:
identification, homelife, free time, relations, education, health/
wefare, professions, outside world. Functions, socializing, getting thing done, emotional and moral atitudes, information,
intelectual facts. Skills small texts, dialogues, writing, listening.
Grammar simple present, simple past, present/past continue, can,
could, must, shall, will, have, comparasion, question words,
when, prepositions, adverbs, conjunctions, pronunciation and
spelling Vocabulary. 400 new words of the same areas. Functions increasing number of functions sem.1 and dupening them
Skills texts, dialogues, writing, listening. Grammar. Auxiliaries,
gerund, present perfect (continuous), past perfect, pronouns,
verbal expressions, possessive case, conjunctions, adverbs, measures, pronunciation and spelling Vocabulary: 500 new words.
Functions increasing number of functions sem 1-2 dupening.
Skills Texts, dialogues, writing, listening, grammar: if-sent,
passive voice, special application, indirect speech, exclamations
verbal expressions, when-if, prepositions adverbs, pronouns,
pronunciation and spelling Vocabulary 500 new words Functions increasing number of functions sem 1-3, dupening
Skills Texts, dialogues, writing, listening Aplication to professional English Vocabulary 600 words of the professional
area Skills Texts, dialogues, writing, listening Avaliation.

2.6. Psicologia Social
Plano Temático
Introdução. Fundamentos da Psicologia geral; Noções e campo
da Psicologia Social; Métodos para o estudo do comportamento
social; O Comportamento social do indivíduo. Interacção
padronizada; O comportamento social organizado; Fundamentos
de psicologia organizacional; A comunicação humana na
administração; Avaliações
2.7. Estatística Geral
Plano Temático
Análise Combinatória. Introdução; Factorial de um número n
Permutações. Arranjos de n elementos P a p. Combinações de n
elementos p a p. Binómio de Newton. Triângulo de Pascal,
Estatística Discritiva; Introdução; Recolha e classificação de
dados;
Caracteres estatísticos; Distribuição de frequências,
Representação gráfica de frequências; Medidas de tendência
Central. Medidas de Dispersão; Avaliações.
2.8. Estatística Aplicada
Plano Temático
Noções elementares de probabilidades, Fenómenos aleatórios;
Acontecimentose espaços de acontecimentos; Frequência relativa
de um acontecimento; Noção frequencista de probabilidade,
Axiomatização do conceito de probabilidade; Cálculo de
probabilidades; Resolução de Problemas; Inferência Estatística,
variáveis Aleatórias e suas distribuições, Estimação pontual e
regional; Testes e Hipóteses sobre parâmetros, Testes sobre a
Bondade de Ajustamentos; Avaliações
2.9. Informática
Plano Temático
Introdução. Definição e Domínios, A pré-história da
informática; A Evolução Informática; Introdução ao computador,
Metodologia da realização de estudos informáticos. A Escolha do
Equipamento; Sistemas Operativos; DBASE; EXCEL, Análise
Estatística com o Programa SPSS, Avaliações.
2.10. Sociologia do Trabalho
Plano Temático

2.4. Francês
Plano Temático
Introdução Comunicação Oral/Escrita. O quotidiano. O Mundo
do Trabalho Os serviços públicos Linguagem comercial.
Exposição Oral/Escrita. Avaliações.

Introdução. Objecto e Método da sociologia do trabalho, O
progresso técnico; Emprego, desemprego e trabalho nãoremunerado; Os aspectos humanos do trabalho, tendências recentes
na evolução e diferenciação do trabalho; Avaliações.
2.11. Contabilidade Geral

2.5. Filosofia

Plano Temático

Plano Temático

Introdução. Funções da contabilidade geral; Órgãos das
Sociedades;Livros de Escrituração; Documentos em
Contabilidade; Bases de Medição; Património/Inventário/Conta/
Lançamento; Regras de Movimentação de Contas, Aberturas de
Escrita; Modalidades de Funcionamento de Contas; Trabalho do
fim do exercício; Sistemas de Escrituração, Questões especiais,
Avaliações.

Introdução Aparência e Realidade, Filosofia e Ciências, A
Noção da Verdade, Mito e Religião, Cristo e Maomé, Correntes
Filosóficas, Filosofia escolástica; A revolução Cartesiana, Kant,
Hegel, Feurbach, Marx e Engels. Existencionalismo e
Predecessores, Tendências Contemporâneas, Avaliações

2.12. Introdução ao Direito
Plano Temático
Introdução. A vida social e as suas normas. Sociedade; Direito
e Estado; Direito e justiça, Direito positivo e direito natural;
Direito Moral; Funções e fins do Direito; Noção de Sistema
jurídico; A norma fundamental; A Constituição; O processo
Legislativo; As fontes do Direito e a sua hierarquia; A tutela do
Direito, A norma jurídica; A relação jurídica; A relação
obrigacional; Os contratos; Avaliações.
2.13. Introdução à Economia
Plano Temático
Introdução. Conceitos básicos de economia; Capacidade
produtiva; Noções de contas nacionais; Teoria do mercado;
Modelos económicos; Inflação; Crescimento e Desenvolvimento
económico; Inflação a partir da teoria quantitativa da moeda;
Moedas e bancos; As externalidades; Antecedentes da economia
moçambicana; Balança de pagamentos; História de pensamento
económico; Avaliações.
2.14. Introdução à Gestão
Plano Temático
Introdução. Os elementos da organização; As formas de
organização; O planeamento; A direcção; O controlo; Função de
produção; Função comercial; Função gestão do pessoal; Função
segurança; Função administrativa; Avaliações.
2.15. Direito do Trabalho
Plano Temático
Introdução. Direito de trabalho; Conceito e objecto do trabalho;
Causas do aparecimento do direito de trabalho; Resenha da
evolução do direito de trabalho em Moçambique; Fonte do direito
de trabalho; Instituições laborais; A relação colectiva de trabalho;
A relação individual de trabalho; Direito de segurança social;
Antecedentes institucionais da segurança social; Teoria geral da
segurança social; A organização da segurança social e seu regime
jurídico; Avaliações.
2.16. Economia do Trabalho
Plano Temático
Introdução. Mercado de emprego na Economia Nacional;
Análise económica do sindicalismo; A determinação do salário na
empresa; A actuação do poder público na determinação dos
salários; Avaliações.
2.17. Produção e Recursos Humanos
Plano Temático
Introdução. Relação produção com as restantes áreas da gestão;
Produtividade; Eficiência; Rendimento e Rendibilidade; Os
processos de produção; O estudo do trabalho; Métodos e tempo;
Controlo dos custos de produção; Controlo de qualidade; Segurança
industrial e defesa do ambiente. Avaliações.

Estabelecimento dos objectivos de "Marketing"; Desenvolvimento
da estratégia de Marketing nos recursos humanos; Planeamento e
Controlo de Marketing; Avaliações.
2.19. Administração dos Recursos Humanos
Plano Temático
Introdução. A Função; Pessoal e empresa; Políticas e técnicas
da função pessoal; Planificação e controlo de recursos humanos;
Recrutamento e selecção do pessoal; Política de recrutamento e
manutenção do pessoal; Administração de salários e benefícios;
Treinamento e desenvolvimento do pessoal; Desenvolvimento
organizacional; Descrição e análise de cargos; Auditoria de
recursos humanos; Higiene e segurança do trabalho; Avaliações.
2.20. Finanças, Salários e Recursos Humanos
Plano Temático
Introdução. Análise da Estrutura Financeira da Empresa,
Rendibilidade da Empresa; Meios e processos de financiamento;
O valor salário; A Remuneração do Trabalho. Avaliações.
2.21. Normação de Trabalho
Plano Temático
Introdução. Conceitos gerais do processo de produção,
Conteúdo e tarefas da normação do trabalho; Métodos da normação
do trabalho; A medida do trabalho; A observação detalhada
individual; A observação detalhada colectiva; A cronometragem,
Amostragens por observações instantâneas; As normas de trabalho;
Condições de trabalho e regimes de trabalho e descanso;
Avaliações.
2.22. Técnicas de Gestão do Pessoal
Plano Temático
Introdução. A cultura de Projecto; A estratégia de mobilidade
e de flexibilidade de pessoal; Descrição, Análise e avaliação de
funções; Carreiras Profissionais; Técnicas pára avaliar o potencial
e a realização do desempenho; Formação e desenvolvimento do
pessoal; Higiene e segurança no trabalho; Avaliações.
2.23. Organização e Métodos
Plano Temático
Introdução às teorias gerais de organização; Estrutura e
organização geral interna das empresas; A organização do
Trabalho; A organização das infra-estruturas técnicas e
administrativas; A organização administrativa; O departamento
de organização e métodos; Manuais de organização, Estudo de
casos de aplicação; Avaliações.
2.24. Fiscalidade

2.18. Marketing e Recursos Humanos

Plano Temático

Plano Temático

Introdução. Fiscalização em instituições; Estado e funções; Os
órgãos do Estado/fiscalização; Empresa/firma/estabelecimento,
O orçamento Geral do Estado; Receitas e despesas do Estado; O
processo de contas. Avaliações.

Introdução. Sistema de "Marketing" e ambiente;
Enquadramento do "Marketing" na orgânica da empresa;

2.25. Direito Fiscal
Plano Temático
Introdução. Direito Fiscal e outros ramos; Relação JurídicoFiscal; Fonte, Aplicação e Lei Fiscal; O Imposto e suas fases,
Ilegalidades fiscais; Política Económica fiscal moçambicana; O
contencioso fiscal, Avaliações.

2.26. Trabalho do Fim do Curso
Plano Temático
Introdução. Introdução à documentação; O método científico
e a sua aplicação no processo de pesquisa. Princípio de pesquisa
e sua aplicação no domínio das ciências; Técnicas de recolha de
dados; Elaboração do protocolo de pesquisa; Análise e
interpretação de dados; Relatório Final; Avaliações.

