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EDITAL

MATRiCULAS E PROPINAS

ANo AclonMICo 2021

1. ESTUDANTES INTERNOS
O processo de inscrigSo ONLINE dos estudantes internos ir6 decorrer de 19.04.2021 a 07.05.2021

e vai consistir nos seguintes passos:

-Fazer o Login no SIGEUP (www.sigeup.up.ac.mz ou www.sigeup2.up.ac.mz)

- Escolher o Minor (Estudantes do 3" Ano) e/ou efectuar a pr6-inscrig6o

- Obter Relat6rio paraPagamento com Refer6ncias

- Efectuar o Respectivo Pagamento

- Aguardar o Processo de Confirmag6o

NB:

A inscrigdo semestral consiste em:

a) Realizagdo da pr6-inscigdo online;
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b) Pagamento dentro do prazo indicado na ficha de pr6-inscrig6o usando as referCncias

banc6rias.

o Aos estudantes que n6o terminaram o curso dentro da duragSo do curriculo (4 anos), ser6

agravado o valor da inscrigdo por disciplina em 5002, assim como o valor da mensalidade

de cada disciplina em2lo/o.

. Aos estudantes que tenham concluido as cadeiras curriculares deverdo fazet a inscrigdo

semestral para a cadeira de Conclusdo do Curso at6 a conclusdo do nivel.

o Aos esfudantes que n6o tenham conclufdo o nivel em tempo ritil ( + 2 anos para cursos de

graduagao e * I ano para os cursos de p6s-graduagSo), estardo sujeitos ao pagamento da

taxa de agravamento anual.

O valor das inscrig6es fora do prazo estabelecido ser6 agravado em25oh no periodo de 08 de

Maio at622 de Maio de202l e em 50%o at6 06 de Junho de202l.

Findo este periodo o sistema encerra as inscrigdes e todos estudantes sem inscrig6o semestral

deverdo solicitar a anulagdo da matricula nas respectivas Faculdades.

Chama-se atengdo aos artigos do Regulamento Acad6mico, que regem as inscrig6es e transigdo de

ano.

Artigo 8

t. o esrudante deve obrigatoriamenre inscrever-se t"a"i'JJ::il:ffiH:TffiHllffiTltol, ou urtiuiouaes curriculares que pretende frequentar.

2. No acto da inscrigio, o estudante deve ter em conta o Plano de Estudos do seu curso e o nfmero de cr6ditos das disciplinas/m6dulos ou

actividades curriculares. Um estudante a tempo inteiro deve inscrever-se em disciplinaVm6dulos/actividades curriculares que lhe possibilitem

acumular, no minimo,30 crdditos e no m6ximo 45 cr6ditos por semestre.

3. O estudante que tiver disciplinas/m6dulos/actividades curriculares em straso deve obrigatoriamente inscrever-se nessas

disciplinas/m6dulos ou actividades curriculares.
4. As inscrig6es realizam-se no Registo Acad6mico.
5. O estudante pode anular a sua inscrigio, mas ndo obter6 o reembolso dos pagamentos j6 efectuados.

6. Os casos de reingresso e outros actos administrativos que implicam o impedimento do acesso do eshtdante ao SIGEUP (Sistema de Gestdo

Universit6ria) serdo operacionalizados pelo Registo Acad6mico.
7, 56 6 permitida a lnscrigllo semestral para os estudantes do p6s-laboral e do EAD com situagfro linanceira regularizada (saldo zero).

Artigo 4l
(Transiqilo de Ano)

1, Transita para o ano seguinte:
a) O estudante que obtiver classificagEo final positiva em todas as disciplinas/m6dulos e actividades curriculares do curso.

b) o estudante que tenha pelo menos 50% de cr6ditos do ano do curso que frequenta.

2. Para os cursos organizados por ciclos de aprendizagem, o estudante n6o pode transitar de ciclo com disciplinas em atraso.

3. O facto de o estudante estar na situagao de n6o ter acumulado 50% dos cr6ditos e por consequencia estar na situagdo de reprovado, nilo lhe

impede de se inscrever nas disciplinas dos anos subsequentes que n6o tenham preced6ncia.

4. Ao estudante que aprova num semestre com disciplinas atrasadas, nlo 6 assegurada compatibilidade de hor6rio de frequ6ncia dessas disciplinas,

no ano seguinte.



2. NOVOS INGRESSOS

A matrfcula dos novos ingressos ir6 decorrer no Campus de Lhanguene, Av. do trabalho, no

24821, Maputo.

Informa-se aos candidatos admitidos aos diversos cursos ministrados na Universidade Pedag6gica

de Maputo, que o processo de matriculas para o ano lectivo 2021 e inscrig6es semestrais ir6

decorrer de 19 de Abril de 2021a 07 de Maio de 2021.

A instrugao do processo individual do estudante far-se-6 mediante a entrega de:

a) Formul6rio de matricula devidamente preenchido fomecido pelos funcion6rios ou

previamente obtido a partir da p6gina Web da Direcgdo do Registo Acad6mico

www.up.ac.mzldra1'

b) Fotoc6pia do BVDIRE autenticada;

c) Duas fotoc6pias do certificado da l2u ou equivalente autenticadas ****;

d) Uma fotografia actual tipo passe;

e) Declaragdo de Servigo Militar.

'r'**{'Na aus6ncia do certificado deve ser apresentadaa declaragIo de conclusdo da 12u classe ou

equivalente. A matricula seri condicionada at6 ao dia 30 de Julho de 2021. Ap6s esta data a

matricula ser6 automaticamente anulada.

Para efeitos de efectivagdo da matricula, os certificados de conclusSo da lTu classe ou equivalente,

devem indicar que o candidato concluiu o nivel em data anterior i da matricula na instituigdo.

Os documentos deverSo ser submetidos numa bolsa pl6stica e por via electr6nica no sistema.

Os suplentes ser6o matriculados caso existam vagas n6o ocupadas pelos candidatos admitidos

no dia 07 de Maio de 2021.

O valor das inscrig6es fora do prazo estabelecido ser6 agravado em25oh no perfodo de 08 de

Maio at[ 22 de Maio de 2021e em 507, at6 06 de Junho de 2021.

Findo este periodo, encerra o processo de matriculas e inscrig6es. Todos candidatos admitidos

que n6o se matricularem nos prazos indicados no presente edital, perdem automaticamente o

direito ao ingresso.



2'Semestre
O processo de inscrigdo ONLINE dos estudantes internos no segundo semestre ir6 decorrer de

23 de Agosto de202l a 05 de Setembro de202l. sem multas com a seguinte distribuigdo:

2o ano 23.08.2021 a 25.08.2021

3o ano 26.08,2021 a 28.08.2021

4o e 5o anos 29.08.2021 a 31.08.2021

1o ano 01.09.2021 a 05.09.2021

O valor das inscrigdes fora do prazo estabelecido ser6 agravado em25o/" no periodo de 06 de

Setembro il6 19 de Setembro de 2021 e em 50o/o at6 03 de Outubro de 2021.

Findo este periodo o sistema encerra as inscrig6es e todos estudantes sem inscrigdo semestral

deverdo solicitar a anulagdo da matricula nas respectivas Faculdades.

3. TAXAS DE FUNCIONAMENTO ACADEMICO

Taxas de Funcionamento Acad6mico aprovadas pela III SessSo do Conselho Universit6rio de 16

de Novembro de 2017.

1. Taxa de Matrfcula de matricula do le Ano

1.1 Estudantes Nacionais para todos

1.2 Estudantes Estrangeiros para todos

1.3 Estudantes Nacionais de

1.4 Estudantes Estrangeiros de
2. Taxa de lnscrigSo semestral (propina de inscrig5o por disciplina) para todos niveis e

Taxas de Funcionimento Acad6mlco
Valor em

Mt

300
1000

5000

10000



2.1
Estudantes
Nacionais

Design e Tecnologias das Artes Visuais

lnform6tica
Engenharia Elect16nica

Agroprocessamento
Agropecudria
Engenharia de ConstrugSo Civil

Estatistica e GestSo da lnformagSo

Planeamento e Ordenamento Territorial

Artes C6nicas

Ci6ncias Alimentares
Jornalismo
Design de ComunicacSo

630

Restantes cursos
420

Disciplina em atraso fora da duragdo normal do curso
+ 50%

2.2
Estudantes

Estrangeiros

Design e Tecnologias das Artes Visuais

lnformdtica
Engenharia Electr6nica

Agroprocessamento
Agropecudria
Engenharia de ConstrugSo Civil

Estatistica e Gest6o da lnformagSo

Planeamento e Ordenamento Territorial
Artes C6nicas

Ci6ncias Alimentares
Jornalismo
Desisn de ComunicacSo

2100

Restantes cursos 1400

Disciplina em atraso fora da duragio normal do curso + 50o/o

2.3 Taxa de servicos semestrais 300

2.4 Taxa de servigos semestrais para cursos de p6s-graduagSo para

estudantes nacionais
2000

2.5 Taxa de servigos semestrais para cursos de p6s-graduagio para

estudantes estrangeiros
4000

2.6 Taxa de Agravamento Anual por nio Concluir o Curso em Tempo Util
(+2anos) para cursos de graduaqSo 2000
2.7 Taxa de Agravamento Anual por n5o Concluir o Curso em Tempo tJtil
(+lano) para cursos de p6s-graduagSo 2000

3. Agravamento das Taxas por lncumprimento de Prazos das lnscrig6es

3.1 At6 15 dias ap6s expirar o prazo 25%

.i
I
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3.2 De 15 a 30 dias o pfazo 50%

4.Mensalidades (Propinas - 10 prestag6es)

4.1 Cursos P6s-Laborais
Estatistica e Gest6o de lnformagdo
Engenharia Electr6nica

lnformdtica
Agropecudria
Engenharia de ConstrugSo Civil

Planeamento e Ordenamento Territorial
Artes C6nicas

Ci€ncias Alimentares
Jornalismo
Desien de ComunicacSo 3025

4.2 Restantes cursos P6s-Laborais 2805

4.3 Cursos i Distincia 1300

4.4 Cursos de Mestrado para nacionais 10000

4.5 Cursos de Doutoramento 15000

4.6 Cursos de Mestrado para estrangeiros 15000

4.7 Cursos de Doutoramento para estrangeiros 20000
4.8 Agravamento nas mensalidades por cada disciplina em atraso dentro
da duracio normal do curso. 10%

4.9 Propina da disciplina em atraso fora da duragSo normal do curso 20%

5. Multas das Mensalidades

5.1At6 10 dias ap6s expirar o prazo 10%

5.2 De 11a 20 dias ap6s expirar o prazo 15%

5.3 > 21 dias a expirar o prazo 25%

6. Taxa de Mudanqa de Curso

5.1 Estudantes Nacionais 500

6.2 Estudantes Estrangeiros 1000

7. Taxa de Transfer6ncia de Outras Universidades

7.1 Estudantes Nacionais 1000

7.2 Estudantes Estrangeiros 2000
8. Taxa de Reingresso

8.1 s 3 anos - Estudantes Nacionais 300
8.2 S 3 anos - Estudantes Estrangeiros 1000

8.3 > 3 anos - Estudantes Nacionais 500
8.4 > 3 anos - Estudantes Estrangeiros 2000
9. Taxas de Pedido de EmissSo de Declarag6es:

9.1 DeclaragSo de Frequ6ncia (ldentificacio) 150



9.2 de Feitas 300

10. Taxas de Pedido de Revis5o do Exame Escrito 500

11. Taxa de Emissio do Plano Curricular ou Programas Tem6ticos 300

L2. Taxa de Equival€ncias 1000

13 Taxas de inscricSo

13.1 Exames de admissdo 900

13.2 Candidatura dos cursos de p6s'graduag6o 2000

14 Taxas de SubmissSo

14.1 Dissertac5o de Mestrado 5000

14.2 Tese de Doutoramento 10000

15. Taxas de Certificados:

15.1 Certificado de Licenciatura") 300

15.2 Certificado de Mestradob) 2000

15.3 Certificado de P6s-Graduag6o"! 300

15.4 Certificado de Doutoramento b) 4000

15.5 Diploma de Licenciatura 400

15. 2e via de Cartio do Estudante 100

*t\ 't

a) O Certificado actual inclui: Certificado de Conclusdo de Curso, Certificado de

Cadeiras Feitas, Cr6ditos acumulados

b) O Pacote de Certificado inclui: certificado, diploma e pasta.

Nota: N6o haver6 devolugdo de valores depositados fora do prazo, por distragio ou falta de consulta.

Para mais informag6es contactar:

Direcgdo de Registo Acad6mico - Universidade Pedag6gica de Maputo

Rua Jo6o Carlos Raposo BeirSo no 135, Caixa Postal3276

Tel.: +258 842009913, email: dra@rry.ac.mz, Maputo

de Abril de202l

(Assistente Universit6rio)
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