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A Faculdade de Educação Física e Desporto 
A Faculdade de Educação Física e Desporto (FEFD) é uma unidade orgânica da 
Universidade Pedagógica (UP) especializada no cumprimento da Missão da UP 
no domínio das Ciências do Desporto e Educação Física. Criada em 1993, esta 
faculdade entende que a qualidade de formação dos graduados e fortemente 
condicionada pela qualidade académica dos seus docentes, daí que logo desde 
a sua criação definiu um plano de formação externa do seu quadro docente, 
contanto actualmente (2014) com um(1) catedrático, seis (6) doutorados, três 
(3) doutorandos, dez (10) mestres e sete (7) mestrandos. 
 
Objectivos 
O Mestrado em Gestão do Desporto tem como objectivo formar especialistas 
em gestão do desporto através de um ensino estruturado e sistematizado 
conduzido na interface do conhecimento nos domínios do desporto, da gestão, 
da economia, da política e do desenvolvimento. 
Nestes termos, a formação em gestão do desporto visa: 
Ministrar um conjunto de conhecimentos a utilizar no domínio da gestão das 
organizações e do sistema desportivo com enfoque o sistema desportivo 
moçambicano; 
Construir um espaço epistemológico de partilha de experiências e de 
conhecimentos que permitam um melhor entendimento e cooperação entre 
as várias organizações públicas e privadas que interagem no sistema 
desportivo moçambicano; 
Promover uma cultura de competição enquanto apanágio de uma educação 
desportiva impulsionadora de excelência e de progresso do desporto 
moçambicano em particular tendo como referencia o desenvolvimento do 
desporto no mundo. 
 
Perfil de entrada 
Podem candidatar-se à frequência do Mestrado os licenciados em Gestão do 
Desporto, Educação Física e Desporto que tenham concluído a licenciatura. 
 

 
Perfil de saída 
O Mestre em Gestão do Desporto estará habilitado a: 
Leccionar as disciplinas no domínio da Gestão do Desporto ao nível do Ensino, 
Médio e Superior; 
Elaborar e executar projectos ou programas de pesquisa relacionados a área 
da gestão do desporto; 
Elaborar e executar projectos ou programas de pesquisa relacionados a área 
da gestão do desporto; 
Dirigir organizações desportivas ao nível superior da cadeia hierárquica; 
Gerir o pelouro desportivo nas instituições públicas e privadas; 
Gerir instalações e eventos desportivos; 
Assessorar na projecção de instalações desportivas; 
Participar em acções de formação de técnicos desportivos de vários níveis 
incluindo a elaboração de materiais de instrução de apoio aos estudantes e 
técnicos desportivos. 
 
Corpo docente dos cursos de pós- graduação 
Prof. Doutor Ângelo Muria (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor António Prista (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Aspácia Madeira (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Clemente Matsinhe (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Edmundo Ribeiro (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Leonardo Nhantumbo (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Sílvio Saranga (Universidade Pedagógica) 
Prof. Doutor Vicente Tembe (Universidade Pedagógica) 

Congéneres 
Prof. Doutor António Lancha Júnior 
Prof. Jorge Bento (Universidade do Porto) 
Prof. Doutor Gustavo Pires (Universidade de Lisboa) 
Prof. Doutor Paulo Santos 
Prof. Doutor Pedro Sarmento (Universidade do Porto) 
Prof. Doutor Vasconcelos Raposo (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Prof. Doutor Wagner Moreira (Universidade do Triângulo Mineiro) 
Profa. Doutora Helena Bento (Universidade do Porto) 


