
 
Fundo Nacional de Investigação, Av. da Namaacha, Km 11.5, Nº 1163, Matola, Tel.: (+258 ) 

21724917, Fax: (+258 ) 21724830/ Página Web: http://www.fni.gov.mz 

 

1 

 

 

ANÚNCIO 

“3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA” 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através do Fundo Nacional 

de Investigação (FNI) realiza de 21 a 23 de Outubro de 2021 na Província de Gaza, o 3º 

Seminário Internacional de Investigação Científica e o Seminário Nacional de Divulgação de 

resultados dos Projectos financiados pelo FNI.  

Sob o lema “Conhecimento Científico e Inovação na era Digital, impulsionando o bem-estar 

das comunidades”, pretende-se com o evento, criar plataforma de partilha e debate do estágio 

de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e criar sinergias no desenvolvimento 

da investigação científica e inovação tecnológica entre diversos actores dos países 

participantes. 

O 3º Seminário Internacional de Investigação Científica é aberto a investigadores, 

especialistas e estudantes de diversas áreas de conhecimento que pretendem partilhar os seus 

resultados de pesquisa científica e inovações. 

Com efeito, convida-se a todos interessados em participar no evento a submeter 

electronicamente as suas candidaturas segundo os critérios abaixo descritos: 

 

1. 3º Seminário Internacional de Investigação Científica através de 

https://eventos.fni.gov.mz/event/3/  

 Com trabalhos por apresentar em português e/ou inglês, de 11 de Fevereiro a 31 de 

Julho de 2021; 

 Sem trabalhos por apresentar, de 11 de Fevereiro a 31 de Julho de 2021. 

2. Seminário Nacional de Divulgação dos Projectos financiados pelo FNI, de 11 de 

Fevereiro a 31 de Julho de 2021 através de projecto.fni@fni.gov.mz e 

projecto.fni@gmail.com.  

 

https://eventos.fni.gov.mz/event/3/
mailto:projecto.fni@fni.gov.mz
mailto:projecto.fni@gmail.com
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NOTA 

Os resumos devem ter no máximo 450 (quatrocentas e cinquenta) palavras (MS Word, 

Times New Roman, espaçamento de 1.5, fonte 12) como parte integrante do formulário de 

inscrição (devidamente preenchido).  

Os candidatos cujos resumos sejam aprovados, serão convidados a submeter a apresentação 

do trabalho no formato PowerPoint com o máximo de 15 Slide a serem enviados 

antecipadamente até ao dia 15 de Setembro de 2021. 

IMPORTANTE:  

1. Resumos com ausência de informação e/ou fora do estabelecido no formulário de 

inscrição não serão considerados.  

2. Resumos submetidos fora do prazo estabelecido não serão considerados.  

3. Encoraja-se a participação de mulheres e jovens.  

O evento realizar-se-á no formato presencial ou virtual em função da evolução da pandemia 

da Covid-19 que fustiga o mundo inteiro 

 

Para mais informações, contacte: 

 

Márcia Nhacuongue: marcianhacuongue@gmail.com +258 84 8031944 

Jornal Mbebe: jornal.mbebe@gmail.com +258 84 3083831 

Manecas Alferes: manecas.alferes@gmail.com +258 84 2234500 

CC: Jonas F. Mondlhane: jonasmondlane@gmail.com +258 84 5634226 

        Dirce Madeira: dmadeiramac@gmail.com +258 84 5633807 

  

Maputo, 11 de Fevereiro de 2021 
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