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1.APRESENTAÇÃO 

O quadro epidemiológico da província, da região, do país e mesmo da África considera-se 

dominado por doenças infecciosas, onde as parasitoses ocupam um papel preponderante. Deste 

modo, o curso de Mestrado em Parasitologia Médica da FMUKB, criado pelo Decreto Executivo 

138/21 de 31 de Maio, publicado no Diário da República I Série – Nº 99, pretende proporcionar 

aos médicos e a outros profissionais de saúde a aquisição de competências profissional, 

académica e científica diferenciada que ajudará a melhorar o nível de diagnóstico das referidas 

patologias e consequentemente melhorar o estado de saúde das populações. Devido à sua forte 

componente prática, o curso oferece também competências profissionais, para um mercado de 

trabalho diversificado no país, na região e no mundo.  

 

2.MODALIDADE 

Semipresencial, durante quatro semestres (dois anos), com aulas teóricas presenciais ou a 

distância, através da plataforma moodle e aulas práticas obrigatórias laboratoriais ou de campo.  

 

3.NÚMERO DE VAGAS 

O Curso de Mestrado em Parasitologia Médica criado pelo Decreto Executivo 138/21 de 31 de 

Maio de 2021  tem um número máximo de 20 vagas. 

 

4.PERFIL DE ENTRADA 

Profissionais titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em áreas das ciências da saúde 

ou outras relacionadas, tais como: Medicina, Enfermagem, Análises Clínicas e outras Ciências 

de saúde.  

 

5.PERFIL DE SAÍDA 

O presente curso de mestrado proporcionará a aquisição de competências profissional e 

científica diferenciada. Ao concluir o curso os egressados devem ser capazes de: 

• Realizar as técnicas de laboratório para o diagnóstico directo e indirecto que permitam 

confirmar a etiologia das doenças parasitárias. 

• Realizar o diagnóstico clínico e laboratorial das doenças parasitárias e arbovirais. 

• Desenvolver investigações científicas sobre o comportamento clínico e epidemiológico destas 

doenças na comunidade, que permitam planificar e implementar intervenções direccionadas à 

redução de sua morbi-mortalidade. 
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• Desenvolver accões de promoção e educação em saúde da população para a prevenção destas 

doenças. 

• Prestar serviços a vários níveis da saúde, em agências de promoção da saúde e de assistência 

humanitária. 

 

6.CRITÉRIOS DE SELECÇÃO  

Baseados essencialmente na análise documental, tendo em conta a média obtida na licenciatura 

ou equivalente, que deve ser igual ou superior a 14 valores. Excepcionalmente, poder-se-á 

admitir candidatos com média inferir a 14, caso apresentem um projecto de investigação 

científica alinhado ao plano de estudo do mestrado. 

 

7.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CANDIDATURA 

• Ficha de Candidatura preenchido online  

• Cópia do Certificado de Habilitações 

• Cópia do Diploma 

• Declaração de Reconhecimento de Estudos pelo INAAREES ou a respectiva Ficha de entrada 

do processo 

• Curriculum vitae (máximo 5 páginas) 

• Carta de recomendação (Trabalhadores e não só, de forma opcional) 

• Comprovativo de pagamento da candidatura 

 

8.EMOLUMENTOS 

• Candidatura: 15.000,00 kz 

• Matrícula: 50.000,00 kz 

 

9.PROPINA 

Propina mensal: 159.400,00 kz  

 

10.CANDIDATURA 

As inscrições devem ser feitas online através do portal Nonio pelo endereço 

«inforestudante.ukb.ed.ao»  

Para efeito, os documentos necessários devem ser carregados em formato pdf, em conformidade 

com o ponto 7 deste Edital. 
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A candidatura será considerada concluída após o pagamento da nota de liquidação, que será 

remetida aos e-mails dos candidatos por parte do Secretariado do Mestrado. 

11.MÉTODOS DE PAGAMENTO 

•  Através do Portal de serviço da FMUKB. 

 

12.CRONOGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM 

PARASITOLOGIA MÉDICA NA FMUKB 

 

Fase Actividade/Acção Período Executor 

A
ct

iv
id

a
d

es
 p

re
p

a
ra

tó
r
ia

s Publicação do curso 
10/11/2021 a 

09/12/2021 

Coordenação 

Inscrições de candidaturas 
10/11/2021 a 

10/12/2021 

Secretariado 

Publicação dos candidatos inscritos 13-14/12/2021  Secretariado 

Avaliação dos processos de candidatura 14-17/12/2021 Comissão Científica 

Publicação de resultados dos candidatos 

apurados e atendimento a reclamações 
20-21/12/2021 Secretariado 

Matrículas e publicação do horário 21-23/12/2021 Secretariado 

Encontro com os candidatos apurados 03/01/2022 Coordenação  

I 
se

m
es

tr
e
 

Início das aulas I Semestre 04/01/2022 
Formadores 

Fim das aulas I Semestre 30/4/2022 
Formadores 

 
Pausa Inter-semestral 02-06/05/2022 Coordenação 

   

II
 

se
m

es
tr

e
 Início das aulas II Semestre 09/05/2022 Formadores 

Fim das aulas II Semestre 03/09/2022 Formadores 

Encerremento do 1º Ano 03/09/2022 Coordenação 

NOTA: 

As datas previstas podem sofrer alterações em função do Calendário Académico Nacional oficial 

emitido pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Saiba mais: 

www.ukb.ed.ao .272230078 

facebook: faculdade de medicina fmukb 

whatsapp: 934402506 

mestrados.fm@ukb.ed.ao 


