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1. Introdução  

A Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC), no 
âmbito da operacionalização do Plano Estratégico da Universidade Eduardo 

Mondlane 2018 – 2028, que destaca a investigação como alicerce dos processos de 
ensino-aprendizagem e extensão,  pretende realizar entre os dias 21 a 23 de Setembro 

de 2022 as Jornadas Científicas sob o lema “Celebrando os 60 anos de Ensino Superior em 
Moçambique: desenvolvimento das comunidades rurais, desafios e perspectivas, responsabilidade da 

academia ou do governo?”. 

2. Objectivos  

Pretende-se com a realização desse evento: (i)Desenvolver nos docentes e 
estudantes, e futuros graduados, o gosto pela investigação científica e a sua 

respectiva publicação; (ii)Envolver os diversos grupos de interesse na discussão e 
busca de soluções para os problemas locais através do debate científico aberto e 

inclusivo; (iii) Promover os trabalhos e projectos desenvolvidos pelos estudantes, 
docentes e investigadores da ESNEC; (iv)Criar uma plataforma de intercâmbio entre 

os estudantes da ESNEC e de outras IES com o empresariado e o Governo e 
(v)Contribuir para o desenvolvimento sustentável do país com base na Investigação 

Científica. 

3. Actividades a serem realizadas  

As 5as Jornadas Científicas da ESNEC incluem a realização de actividades como 
apresentações orais de trabalhos de investigação, nas modalidades de Resumo 

Expandido; e de Artigo Completo, realização de palestras, actividades culturais e 
exposição de artesanato local. As apresentações na modalidade de Resumo 

Expandido serão com recurso a exposição de Poster; os candidatos com trabalhos 
aprovados serão responsáveis pela produção e impressão do Poster. 

4. Áreas temáticas 

1 - Agricultura e Agronegócios 
2 - Economia e Finanças 

3 - Administração, Marketing e Gestão 
4 - Negócios e Empreendedorismo 

5. Participação e submissão de trabalhos  

5.1. Participação  
Poderão participar das 5as Jornadas Científicas da ESNEC, estudantes, docentes e 

investigadores de qualquer instituição de ensino superior a nível nacional e 
internacional. Para tal, deverão se inscrever no site da ESNEC 

https://esnec.uem.mz/ , e assinar a lista de presenças em cada comunicação em 
que participar. A obtenção de certificado de participação será mediante a 

participação do painel principal, no mínimo 2 painéis em cada eixo temático, 
assistência de 7 comunicações de trabalhos. Os autores receberão os certificados 

relativos as suas comunicações; a não apresentação da comunicação por pelo 

menos, um(a) dos(a) autores(as) invalida o recebimento do certificado e a 

publicação do trabalho nos anais do evento. 

5.2. Submissão de trabalhos  

Cada participante pode submeter no máximo 3 trabalhos, quer como autor(a), quer 
como co-autor(a). As submissões de resumos devem ser realizadas através do 

seguinte email: Jornadascientificas.esnec@uem.mz.  
Os participantes que pretendem apresentar comunicações deverão se inscrever1 no 

site da ESNEC https://esnec.uem.mz/, e proceder com a submissão de seus 
trabalhos:  

1º submissão do resumo do trabalho 
Do corpo do e-mail deverá constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), o grau ou ocupação, 

a instituição, o tema e modalidade de comunicação2 a apresentar. O e-mail deverá ser 
enviado com o conhecimento (cc) de todos os autores do trabalho.  

Nesta fase, os resumos devem obedecer as seguintes normas: 

a) O Resumo deve apresentar as indicações técnicas do Modelo APA na sua 6ª 
edição. 

b) Formato Word. 
c) Fonte Times New Roman, tamanho 12; 

d) Espaçamento simples; 
e) Ter no máximo 300 palavras e 3 palavras-chave; 

f) No topo do resumo deve conter: Eixo Temático e o título 
g) O texto do Resumo deve ser corrido, espaçamento simples, sem parágrafos, e 

deve conter no mínimo três dos seguintes elementos: uma breve 
contextualização, objectivo, metodologia, resultados e discussão, conclusões.  

h) O texto do Resumo não deve apresentar qualquer tipo de identificação dos 
autores.  

i) O Resumo não deve apresentar gráficos, tabelas e fotos, esquemas químicos e 
fórmulas matemáticas feitas em Word. 

Em caso do resumo ser aprovado, será notificado via e-mail para submissão do 

trabalho completo (Resumo Expandido e Artigo Completo). 

Neste caso, os autores receberão no e-mail as normas para a submissão dos Resumos 
Expandidos, e dos Artigos completos, incluindo o modelo do Poster. Recomenda-se 

que os autores estejam atentos ao e-mail nas datas importantes. Os autores podem 
também, consultar antecipadamente as directrizes gerais para a produção de resumos 

expandidos, artigos completos e modelo do Poster em https://esnec.uem.mz/. 

6. Datas importantes 

Data Actividades  

Data limite para submissão de 

resumos 

25 de Agosto de 2022 

Divulgação dos resumos aceites Até 01 de Setembro de 2022 

Submissão do trabalho completo Até 10 de Setembro de 2022 

Realização das Jornadas 21 – 23/09/2022 

7. Dúvidas e omissões  

Para mais informações, contacte-nos pelo correio electrónico seguinte: 
Jornadascientificas.esnec@uem.mz. Mais detalhes sobre as Jornadas serão 

disponibilizados em: https://esnec.uem.mz/ .  
 

 

                                                             
1 A não inscrição poderá acaretar ao não recebimento do certificado.  
2 Resumo Expandido ou Artigo Completo 
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