
 
Faculdade de Economia e Gestão (FEG) 

  

 

A Faculdade de Economia e Gestão (FEG), 

outrora Escola Superior de Contabilidade e 

Gestão (ESCOG) é uma unidade orgânica 

criada a 20 de Agosto de 2008, com vocação 

para pesquisa, ensino, extensão e inovação nas 

áreas das ciências económicas e empresariais.  

Junte-se a nós no desafio de Construir uma 

Nova Dinâmica de Gestão! 

O acesso aos cursos da Universidade 

Pedagógica, como instituição do Ensino 

Superior, será de acordo com a legislação em 

vigor na República de Moçambique, 

designadamente, a Lei nº 5/2003 do Ensino 

Superior, no seu artigo 4. Sendo assim, têm 

acesso aos cursos da Universidade:  

 Graduados do Ensino Secundário Geral que 

tenham concluído a 12ª classe do Sistema 

Nacional de Educação (SNE); 

 Graduados habilitados com nível 

equivalente à 12ª classe do SNE para efeitos 

de continuação dos estudos. A admissão 

aos cursos baseia-se no que está 

preconizado no Regulamento Académico 

da Universidade Pedagógica. 

 O acesso aos cursos de graduação da FEG 

faz-se mediante a realização de exames de 

admissão. Para o curso de Economia as 

disciplinas de candidatura possuem peso 

ponderado, sendo Matemática (60%) e 

Português (40%). 

 Serão admitidos os candidatos, ao curso de 

Economia, de acordo com a de 

classificação, até ao preenchimento integral 

das vagas previstas para o ano lectivo 

correspondente. 

 Em caso de dois estudantes com a mesma 

nota a disputarem uma ultima vaga, será 

admitido ao curso o candidato mais novo, 

do sexo feminino. NOTA: O 

preenchimento das vagas ao curso de 

Economia da FEG prioriza estudantes do 

sexo feminino. 

 



PERFIL DO GRADUADO 

As competências do graduado em 

LICENCIATURA EM ECONOMIA, 

incorporam três dimensões do saber: saber-

conhecer (conhecimentos), saber-fazer 

(habilidades) e saber ser e estar (atitudes). 

DURAÇÃO DO CURSO DE ECONOMIA 

O curso de Licenciatura em Economia tem a 

duração de 4 anos, correspondentes a 8 

semestres e a 240 créditos. 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DO CURSO  

O curso de Licenciatura em Economia, esta 

organizado segundo o sistema de major e 

minor, tendo a área de Economia como a 

predominante e possibilitando a formação, do 

estudante, em Planificação Económica e 

Economia Monetária e Seguros, área 

científica do minor. Com esta estrutura 

pretende-se que o curso esteja de acordo com 

as exigências do mercado de trabalho e com a 

articulação das carreiras profissionais. 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

EXISTENTES 

Para o funcionamento do curso seria necessário 

providenciar, para além dos gabinetes de 

trabalho, estágios ou aulas práticas que 

favoreçam a aprendizagem dos estudantes. 

Assim, para a introdução e implementação do 

presente currículo seria necessário providenciar 

equipamento, tais como: Sala de informática, 

Computadores, Quadros convencionais, Ar-

condicionado, Títulos de livros de 

especialidade, etc. 

 

VISÃO E MISSÃO

 

Visão 

A FEG pretende ser uma Faculdade 

reconhecida pela sua excelência no ensino, 

pesquisa e extensão nas áreas das ciências 

económicas e empresariais. 

Missão 

Preparar profissionais através da formação 

avançada com elevada qualificação bem como 

produzir e disseminar conhecimentos 

científicos que contribuam para dinâmica das 

áreas de economia e gestão. 

Encontre o nisso site em: qrcode  

ou https://feg.up.ac.mz  

 


