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O ISCTEM é uma instituição privada de ensino 
superior sedeada em Maputo - Moçambique 
que desenvolve as suas actividades de ensino e 
investigação há vinte (20) anos. Procurando 
responder à demanda da sociedade e do mer-
cado, o seu ensino abrange os níveis de Licen-
ciatura, Mestrado e Doutoramento em vários 

formações que conferem graus, o ISCTEM leva a 
cabo, igualmente, acções formativas de carácter 

Na consecução do seu trabalho educativo, o 
ISCTEM conta também com a colaboração de 
diversas instituições e entidades nacionais e 
estrangeiras, incluindo Universidades e 
docentes de diversas especialidades.
É neste contexto que o ISCTEM pretende ofer-
ecer ao mercado a 3ª edição do MBA – Master 
of Business Administration em Gestão de 
Projectos cujo início está previsto para 

O ISCTEM

O Curso
O MBA em Gestão de Projectos, é um programa de 
formação complet o em Gestão de Projectos baseado na

 mais recente edição da norma internacional do Project 
Management Institute (PMI)®: o PMBOK® Guide (5ª 
edição), cobrindo todas as áreas de conhecimento da 
gestão de projectos, desde a gestão do âmbito, tempo, 
custo, qualidade e risco, até à gestão da contratação, 
comunicação, recursos humanos e stakeholders. 
O programa é complementado por temas da actualidade 
da gestão das organizações como sejam a 
sustentabilidade e a negociação e internacionalização, e 
ainda por dois seminários internacionais ministrados por 
reputados peritos mundiais em Gestão de Projectos.
O programa oferece ainda a opção de Mestrado Acadé-
mico ou Prossionalizante

Março de 2016.



Acesso um programa académico de elevada qualidade;

dinternacional o PMI;

Aprendizagem de ferramentas práticas de gra nde valia em todas as áreas funcionais de
projectos, em particular no MS Project 2013

Razões para escolher este curso



P

O MBA em Gestão de Projectos pretende conferir aos alunos competências progressivas nas 
diferentes áreas de projectos e das organizações face à exigência e desenvolvimento dos 
mercados nacional e internacional

laneamento, organização e controlo de projectos de empresas e organismos de média e grande 
dimensão

Negociação com todos os stakeholders da empresa ou organismo onde está inserido o projectos

Competências

1º Módulo: Complete Project Management

2º Módulo:  Internacionalização de Negócios e Empresas

3º Módulo: Gestão de Risco em Projectos

4º Módulo: Seminário Internacional  I

5º Módulo: Sustentabilidade e Responsabilidade Social

6º Módulo: Métodos de Controle de Projecto (EVM)

7º Módulo: Gestão de Compras e Negociação em Projectos

8º Módulo: Gestão de Qualidade e Melhoria Continua

9º Módulo: Seminário Internacional II

10º Módulo: Gestão da Comunicação, Recursos Humanos 
e Stakeholders

11º Módulo: Preparação Intensiva para o Exame PMP

em
projectos

Módulos da Componente Curricular



Coordenação MBA

•  Prof. Doutor Alexandre Rodrigues Licenciado em Engenharia pela Universidade do Minho (Portugal),   
 tendo finalizado o curso com a media mais elevada do seu ano 

•  Doutorado em Ciências de Gestão, especialidade de Gestão de Projec- 
 tos, pela Universidade de Strathclyde, no Reino Unido 

•  Mais de 20 anos de experiência profissional em Gestão de Projectos, em    
 diferentes partes do mundo, incluindo Europa, Estados Unidos, África e  
 Austrália 

•  Fundador (2001) e Presidente (2003 - 2008) da representação oficial do  
 Project Management Institute (PMI) em Portugal, 0 PMI Portugal Chapter 

•  Nomeado pelo PMI para Coordenador (Mentor) dos Chapters do PMI na  
 Europa e África (2005-2007) 

•  Membro das equipas de peritos do PMI que desenvolveram o   
 PMBOK®(3ª edição) e OPM3®(1ªedição) 

•  Membro da Equipa Principal de oito peritos internacionais do PMI que  
 desenvolveram a 2' Edição (Novembro de 2011, atual) do standard   
 internacional para controlo de projecto com base no metodo de Earned  
 Value Management (EVM) 

•  Consultor Sénior do Consórcio Internacional Cutter Consortium, baseado  
 nos Estados Unidos, para as Tecnologias da Informação 

• Nomeado PM Ambassador™ (Embaixador da Gestão de Projectos) em  
 Portugal pelo PM Forum International (EUA) 

•  Correspondente internacional do PM Forum (EUA) para Portugal 

•  Nomeado EVM Ambassador™ (Embaixador para o Metodo de Earned   
 Value Management) na Europa pela EVM-Europe Association 

•  Docente convidado em várias Universidades e Institutos Superiores   
 (Portugal e Reino Unido) 

• Orientador e membro de júris de vários trabalhos de Mestrado e de   
 Doutoramento em Gestão de projectos 

S

Partner Executivo, Grupo PMO Projects

enior Consultant, Cutter Consortium 
(EUA) 

PM Ambassador™, PM Forum 
International (EUA) 

EVM Ambassador™, EVM Europe 
Association (Europa) 



As inscrições estão abertas até 06 de Março de 2016 na Secretaria do ISCTEM 

Carta de Candidatura
Curriculum Vitae

Literárias
Cópia Autenticada do B.I.

Inscrições

Tel: 21312014/5 e 823132200 (Secretaria do ISCTEM)

Documentação Necessária

Para mais informações:

Duração do Curso
O programa completo tem uma duração de dois anos ou quatro semestres divididos da 
seguinte forma:

Primeiros Dois (2) Semestres (Pós-Graduação) - Confere o Diploma de Pós-Graduação 
titulado “MBA em Gestão de Projectos”, em conformidade com os requisitos do Ministério do 
Ensino de Moçambique.

Segundos Dois (2) Semestres (Mestrado Pro�ssionalizante ou Académico) - Confere o 
Grau de Mestre (com opção de vertente pro�ssionalizante ou académica), em conformidade 
com os requisitos do Ministério do Ensino de Moçambique 



ISCTEM - Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique

Rua 1394 - Zona FACIM, 322 - Maputo

Tel: 82 313 2200 / 82 309 4130

E-mail: secretaria@isctem.ac.mz


