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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

 

SISTEMA DE BOLSAS DE ESTUDO MWALIMU NYERERE DA UNIÃO 

AFRICANA 

Convite para Apresentação de Candidaturas a Bolsas de Estudo de 

2017 

Para Programas de Doutoramento (PhD) Ciências da Educação 

  

DATA DE ENCERRAMENTO: 31 DE MARÇO DE 2017 

 

O Sistema de Bolsas de Estudo Mwalimu Nyerere da União Africana foi lançado em 

2007, com a finalidade de contribuir para a produção e a retenção de recursos 

humanos africanos de alto calibre para o desenvolvimento sustentável do continente, 

nos domínios de desenvolvimento mais importantes, promovendo ao mesmo tempo a 

integração regional através da mobilidade intra-África de estudantes. O Sistema de 

Bolsas de Estudo tem por objectivo habilitar jovens africanos para estudarem em 

universidades africanas de prestígio, com um acordo vinculativo de que os beneficiários 

venham a trabalhar num país africano pelo menos com a mesma duração do período 

da Bolsa, após a graduação.    

 

Garantir a capacitação de jovens Africanos é parte integrante do Tema da UA para 

2017: - “Aproveitamento do Dividendo Demográfico através de Investimentos na 

Juventude”.  De facto, a Agenda 2063 da UA exorta para uma revolução nos domínios 

da educação e da Qualificação, que implicará uma importante mudança de paradigma 

e a reformulação dos sistemas de educação e formação de África.  

A concessão da Bolsa de Estudo visa, no entanto, o desenvolvimento de profissionais 

africanos de elevado potencial que, por sua vez, promoverão pedagogias, programação 

do Ensino e gestão estratégica inovadoras e progressivas dos sistemas escolares em 

África. 

 

 

 

 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 251-11-5517700 Fax:  251-11-551 7844 
Website: www.au.int  

http://www.au.int/
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Para ser considerado elegível à Bolsa de Estudo, o Candidato deve: 

i. Ser cidadão de um Estado-membro da União Africana; 

ii. Menor de trinta e cinco (35) anos de idade; 

iii. Titular de um Mestrado em Ciência da Educação ou disciplina conexa. O 

diploma deve ser de uma universidade reconhecida. 

iv. Apresentar um excelente desempenho académico, tal como atestado 

pelos ‘extractos de notas’; 

v. Comprovar a admissão por uma universidade reconhecida em qualquer 

um dos Estados-membros da União Africana, para frequentar o programa 

de Doutoramento a tempo inteiro; 

vi. Estar disposto a trabalhar num Estado-membro da União Africana, no 

final dos seus estudos, durante pelo menos três (3) anos.  

 

Não serão consideradas candidaturas sem uma Carta de Admissão de uma 

universidade. 
 

Nota: Para promovermos a mobilidade estudantil intra-África, os candidatos devem 

inscrever-se em universidades noutros países para além do próprio.  
 

 

 

 
CAMPOS DE ESTUDO ELEGÍVEIS 

 
Abaixo seguem os campos de estudo que são elegíveis: 

 Desenvolvimento do Docente e Aperfeiçoamento Profissional 

 Planeamento e Política Educativa 

 Avaliação da Aprendizagem Educacional 

 Gestão e Liderança Educacional 

 Ensino Especial 
 
O Programa de Doutoramento (Ph.D.) tem a duração de três anos. 
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 FORMA DE SOLICITAÇÃO 

 

Os candidatos interessados devem preencher o Formulário de Candidatura no formato 

PDF, assim como a Ficha de Dados em EXCEL do Requerente, que está disponível na 

página Web da União Africana. 

www.au.int/en/scholarship  
  

Os candidatos devem submeter a sua candidatura formal e incluir o seguinte: 

i. Formulário de Candidatura Preenchido 

ii. Uma foto recente tipo passe 

iii. CV resumido com os nomes e contactos de três Referências 

iv. Cópias autenticadas de certificados e extractos de notas académicos 

v. Cópias autenticadas do Passaporte ou Bilhete de Identidade indicando a 
cidadania 

vi. Cópia da Carta de Admissão de uma Universidade Africana reconhecida 

vii. Duas (2) Cartas de Referência com endereços a contactar 

viii. Uma exposição escrita de 500 palavras no máximo, explicando os 
motivos que levaram o candidato a optar por um determinado campo de 
estudo e sua importância para o desenvolvimento de África.   

 
Dois (2) exemplares de cópias impressas dos documentos supracitados deverão ser 
enviados por correspondência postal, para o seguinte endereço: 

Mwalimu Nyerere Scholarship Programme 

Education Division 

Department of Human Resources, Science and Technology 
African Union Commission 

P.O. Box 3243 

Addis Ababa, Ethiopia 
 

Além disso, os candidatos devem digitalizar (scanear) e produzir cópias electrónicas de 
toda a documentação alistada (no formato PDF), juntamente com a Ficha de 
Candidatura (Application Form) e a Ficha de Dados em EXCEL do Requerente; e 
enviá-los para o seguinte endereço de e-mail:  
 

OlgaA@africa-union.org 

Com cópia para 

mwalimunyerere@africa-union.org  

PRAZO LIMITE: 31 de Março de 2017 
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