
Mestrado em Tecnologia Educacional & Inovação 

Documentos do processo de Candidatura: 

 Cópia autenticada de Bilhete de Identidade /Passaporte/Dire 

 Certificados de habilitações discriminando as classificações obtidas (Licenciatura) 

 Curriculum Vitae (com histórico escolar) 

 Declaração de intenções (Letter of intent) em que o candidato explica as razões pelas quais está 
interessado  em realizar o programa de mestrado e a disponibilidade financeira  para propinas 

 Duas cartas de recomendação de Professores/Investigadores da área de mestrado 

 Projecto de pesquisa (3 – 5 páginas) 

Contactos: 

     Campus de Coalane 

     Av. Julius Nyerere  nº 2482 

     email: ul.pgtei@gmail.com 

     Telef. 846374495  

     Quelimane 

O MTEI define-se como um Programa de excelência ao nível do 2º Ciclo de Formação 

Superior na UniLicungo, fortemente orientado para a investigação, experimentação e 

Inovação, enraizado em parcerias com instituições de referência a nível nacional e 

internacional na área. Programa autorizado pelo CNAQ/2021. 

Formar profissionais com profundo conhecimento das tecnologias educacionais e capazes 

de desenvolvê-las, integrá-las, ou  fomentar a sua integração no processo de ensino e 

aprendizagem de forma eficiente, criativa e inovadora. 

O programa de estudos compreende o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza 

profissional especializado na área de estudo de Tecnologias Educacionais.  Entre os perfis profissionais possíveis 

salientam-se os seguintes:  

(i) Designers de recursos educacionais  (ii) Especialista em Tecnologia Educacional (iii) Pesquisador Educacional 

(iv) Docente e Formador na sua área de especialidade  (v) Designer de Interacção  (vi) Gestor de Sistemas de e-

Learning  (vii) Assessor na utilização e integração das TIC em projectos educacionais (viii) Coordenador e 

Avaliador de programas  AVEAs. 

Objectivos 

Perfil de Saída 

até  28/02/2022 

Tecnologias de Informação e Comunicação, Inovação Tecnológica e Mudanças Educacionais  

 Foco de Pesquisa: Esta linha destaca os limites e as possibilidades da educação num contexto de inovação 

tecnológica e os seus desafios para a sociedade actual. Investiga ainda os Sistemas Instrucionais tendo 

como referencial teórico as áreas da Psicologia Cognitiva, Inteligência Artificial, Cibernética com enfoque 

na Informática, Multimédia e Comunicação. 

Inteligência Artificial e a Inovação na Educação  

Foco de Pesquisa: As pesquisas nesta temática estão orientadas à inovação em tecnologia educacional, 

buscando, mas não só, utilizar técnicas de inteligência artificial para melhorar o atendimento ao estudante, 

procurando adaptar os recursos educacionais às necessidades específicas dos alunos . 

 Sistemas de Gestão da Aprendizagem para  EAD 

Foco de Pesquisa: Esta temática está voltada para a produção de infraestrutura tecnológica de apoio à 

Educação a Distância em especial relacionada aos Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS). 

Arquitecturas para produção, disponibilização e compartilhamento de objectos de aprendizagem. 

 Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais 

Foco de Pesquisa: Investigar as articulações entre educação e tecnologia a partir de diversas abordagens, 

desde o impacto das novas tecnologias digitais sobre os processos educativos até a promoção de mudança 

organizacional através das tecnologias digitais. 

Linhas de Pesquisa 


