
 

ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO DE CHIBUTO 

Edital 

IV JORNADAS CIENTÍFICAS DA ESNEC 

23 a 27 de Setembro de 2019 

 
“O papel da Investigação no ensino do Empreendedorismo” 

 
1. Fundamentação 

A Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto vai realizar, entre os dias 23 a 27 de 

Setembro do presente ano, as 4as Jornadas Científicas. 

A realização deste evento surge como resposta ao Plano Estratégico da UEM 2018 – 2028 (Rumo a 

Uma Universidade de Investigação) que se enquadra na Visão da Universidade Eduardo Mondlane, 

aprovada em 2013, que destaca a investigação como alicerce dos processos de ensino-aprendizagem e 

extensão. Com estas Jornadas Científicas pretende-se mostrar o contributo das Instituições de Ensino 

Superior, em particular da ESNEC, para o alcance do crescimento económico e desenvolvimento 

sustentável das comunidades, divulgando os conhecimentos e resultados de investigação científica por 

parte de docentes, investigadores, estudantes da ESNEC e de outras instituições de ensino superior 

e/ou pesquisa. 

As 4as Jornadas Científicas da ESNEC vão decorrer sob o lema: o papel da Investigação no ensino do 
Empreendedorismo 
 

2. Objectivos 

• Desenvolver nos docentes e estudantes, e futuros graduados, o gosto pela investigação 

científica e a sua respectiva publicação; 

• Envolver os diversos grupos de interesse na discussão e busca de soluções para os problemas 

locais através do debate científico aberto e inclusivo; 



• Promover os trabalhos e projectos desenvolvidos pelos estudantes, docentes e investigadores 

da ESNEC; 

• Criar uma plataforma de intercâmbio entre os estudantes da ESNEC e de outras IES com o 

empresariado e o Governo; 

• Contribuir para o desenvolvimento sustentável do país com base na Investigação Científica. 

 

3. Actividades a serem realizadas 

As 4as Jornadas Científicas da ESNEC incluem a realização de actividades como apresentações orais 

de trabalhos de investigação tais como dissertações, teses, artigos científicos e projectos de 

investigação, assim como a realização de palestras em diversas temáticas. As comunicações poderão 

ser apresentadas através de resumos simples, resumos expandidos ou pósteres. Os formatos das 

apresentações constam dos termos de referência que acompanham o presente edital. 

As comunicações a serem apresentadas no evento serão posteriormente compiladas num livro de 

resumo das actividades realizadas no mesmo evento. 

 

4. Áreas Temáticas 

• Agricultura; 

• Agro-Negócios; 

• Empreendedorismo; 

• Gestão de Empresas; 

• Inovação; 

• Marketing; 

• Tecnologias de Informação e Comunicação, e; 

• Áreas Afins. 

 

5. Participação e submissão de comunicações 

Poderão participar das 4as Jornadas Científicas da ESNEC os estudantes, docentes e investigadores de 

qualquer instituição de ensino superior ou investigação em Moçambique. 

Os participantes que pretendem apresentar comunicações deverão manifestar o seu interesse 

submetendo as suas propostas de trabalhos completos através do endereço e-mail 

pedagógica.esnec@gmail.com obedecendo a calendarização das actividades que consta do presente 

mailto:pedagógica.esnec@gmail.com


edital. Do corpo do e-mail deverá constar o nome, o grau, a instituição, o tema e tipo (formato) de 

comunicação a apresentar. 

Os participantes cujos trabalhos serão aprovados deverão posteriormente enviar as suas apresentações 

seguindo os modelos referenciados no ponto 3 e obedecendo à calendarização das actividades. Para o 

caso de pósteres, os participantes poderão fazer a apresentação dos mesmos em formato digital 

bastando para tal envia-los em formato pdf. 

 

6. Avaliação e selecção das propostas 

As comunicações a serem enviadas pelos potenciais participantes serão avaliadas por uma comissão 

científica composta por docentes e investigadores da ESNEC de diferentes áreas de conhecimento. A 

pontuação máxima a ser atribuída às propostas é de 10 pontos e serão seleccionados aquelas que 

tiverem uma pontuação mínima de 5 pontos obedecendo os seguintes critérios: (1) A relevância do 

trabalho proposto; (2) a clareza e objectividade; (3) o uso correcto da linguagem científica; (4) o rigor científico; (5) outros 

critérios que se julguem pertinentes para um bom trabalho científico. 

 

7. Premiação 

Todos os participantes das Jornadas Científicas que fizerem apresentações serão premiados através da 

atribuição de certificados de participação. Adicionalmente, as cinco melhores comunicações por parte 

de estudantes serão também premiadas através de oferta de brindes e/ou convite para integrar equipes 

de investigação da ESNEC. 

 
8. Calendarização 

Data  Actividades 

09/09 a 15/09  Submissão dos Trabalhos Completos 

16/09 a 17/09  Avaliação e Selecção dos Trabalhos  

17/09  Divulgação dos Resultados da avaliação dos trabalhos 

18/09 a 19/09  Publicação do plano de apresentações e do programa final das Jornadas Científicas 

18/09 a 21/09 Envio dos resumos, resumos expandidos e pósteres 

23/09 Cerimónia de Abertura do Evento 

24/09 a 27/09 Apresentação dos trabalhos – Pôsteres, Apresentações Orais (presenciais e virtuais)   

 


