EDITAL 2018
PROCESSO DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA PARA O ANO ACADÉMICO 2018
1.

INTRODUÇÃO

1.1
O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (ISCED) é uma instituição
privada de Ensino Superior à distância, criado pelo Decreto
nº 41/2014, de 15 de Agosto, com sede na cidade da
Beira.
1.2. Nos termos do estabelecido pela Lei nº 27/2009,
de 29 de Setembro, que regula a actividade do
Ensino Superior, artigo 4 (Acesso ao Ensino Superior),
torna-se público que vai decorrer o processo de inscrição
e matrícula para os cursos de licenciatura para o ano
académico de 2018.
1.3. Para inscrições e matrículas do ano de 2018, o
ISCED vai oferecer os seguintes cursos, com a duração
de 4 anos:
• Licenciatura em Administração Pública
• Licenciatura em Ciência Política e Relações
Internacionais
• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria
• Licenciatura em Direito
• Licenciatura em Gestão Ambiental
• Licenciatura em Gestão de Recursos
Humanos
• Licenciatura em Gestão de Empresas
• Licenciatura em Gestão de Sistemas de
Informação
• Licenciatura em Ensino de Geografia
• Licenciatura em Ensino de Historia
• Licenciatura em Ensino de Português

2.

REQUISITOS DE ADMISSÃO

O candidato pode se inscrever e matricular-se nos cursos
do ISCED, desde que tenha concluído a 12ª classe ou
equivalente do Sistema Nacional de Educação (SNE)

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E
MATRÍCULA
3.1. O candidato faz a sua inscrição e matrícula online,
preenchendo a respectiva ficha, disponível no website
www.isced.ac.mz ou presencialmente nos Centros de
Recursos indicados neste Edital. Após este acto ser-lheá atribuído um NIB com o qual efetuará pagamento das
taxas de inscrição e matrícula e de propina via banco.
3.2. Após a obtenção do NIB, o candidato deve
efectuar o depósito do valor inerente à taxa de inscrição
e matrícula no prazo de 48 horas úteis.
3.3. A primeira prestação da propina é obrigatoriamente
trimestral (Janeiro, Fevereiro e Março) e deve ser paga até

15 (Quinze) dias após o pagamento da taxa de inscrição
e matricula.
3.4. O não cumprimento dos prazos indicados acima,
a candidatura fica automaticamente anulada, sem direito
de reembolso dos valores pagos.
3.5. No acto da inscrição e matrícula presencial o
candidato deverá submeter os seguintes documentos:
• Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou
Passaporte para os candidatos nacionais e DIRE
ou Passaporte para os candidatos estrangeiros;
• Fotocópia autenticada do Certificado
Habilitações ou documento equivalente;

de

• Uma fotografia tipo passe coloridas;
• Declaração ou cópia autenticada do cartão de
NUIT.
3.6. Os candidatos que procederem a sua inscrição
e matrícula online devem submeter os documentos
indicados no número anterior em formato digital. As
respectivas fotocópias autenticadas destes documentos
devem ser entregues ao respectivo centro de recursos,
até 22 de Dezembro de 2017.
3.7.

Taxas de candidatura:

Inscrição e Matrícula

1ª Prestação Trimestral

2. 500,00MT

10.100,00MT

3.8. O pagamento da taxa de inscrição e matrícula
ocorrem em simultâneo.
3.9. No prazo de quinze dias, após o pagamento
da taxa de inscrição e da matrícula, o estudante deve
efectuar o pagamento da 1ª prestação trimestral da
propina se não tiver sido paga juntamente com a taxa
acima mencionada.
3.10. Os valores da inscrição e matrícula e da 1ª prestação
trimestral da propina devem ser depositados no BIM Banco Internacional de Moçambique (Millennium
Bim), usando o NIB do candidato/estudante obtido
no acto da inscrição e matrícula.
3.11. A propina anual é de 12 prestações, que vai
de Janeiro a Dezembro de 2018 e pode ser paga nas
seguintes modalidades:
Modalidade de
Pagamento

Valor

Mensal

3.500,00MT

Trimestral

10.100,00MT

Anual

40.000,00MT

3.12. Por razões de segurança, não são aceites nem
reembolsáveis recibos de ATMs ou cópias como
comprovativos de depósito. Só é aceite talão de depósito
ou bordereau, emitido conforme indicado neste edital.

Para mais informações contacte o ISCED:
Email: secretaria@isced.ac.mz
Celular: 82 3109 525 / 82 006 5383
Website: www.isced.ac.mz

3.13. Não haverá devolução de valores das taxas de
inscrição, de matrícula e de propinas pagos nos termos
deste Edital, nem transferência dos mesmos para o
benefício de outros estudantes do ISCED ou de outras
instituições.

4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DE
MATRÍCULA
O processo de inscrição e matrícula decorrerá de 1 de
Setembro a 30 de Novembro de 2017.

5.

CENTROS DE RECURSOS

Centro de Recursos

Contacto

Endereço

01 Maputo

823108339

Bairro Central, Rua Aloe
Vera, nº 26, por detrás

do Ministério da Saúde
02 Xai-xai

823108342

EN1, Próximo da BP

03 Maxixe

823108357

EN1, Edifício Avecontas

04 Beira

823108398

Macúti, Rua Centro

05 Chimoio

823108385

Bairro 4, defronte do

06 Tete

823109492

Av. Eduardo Mondlane,

Comercial, n o 1024
condomínio da Saúde
defronte dos escritórios
da HCB

07 Quelimane

823109557

Esquina Av. 7 de

Setembro/Paulo Samuel

Kankhomba, defronte da
Catedral
08 Nampula

823109559

Bairro de Muhala

Expansão, Rua de

Pavê que dá acesso

a Direcção Provincial
da Educação e

Desenvolvimento

Humano, em frente da
antiga desminagem.
09 Pemba

823109593

Av. 25 de Setembro,

nº 1766, ao lado dos
Bombeiros

10 Lichinga

823109598

Av. Samora Machel,
defronte da Brithol
Michcoma

