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ACADEMIA MILITAR “MARECHAL SAMORA MACHEL” 

DIRECÇÃO CIENTÍFICA 

 

Edital 

JORNADAS CIENTÍFICAS/2021    

  

1. APRESENTAÇÃO  

A Academia Militar “Marechal Samora Machel” (AM) é um estabelecimento de ensino 

militar superior que desenvolve actividades de ensino, de investigação e de apoio a 

comunidade, cuja missão é de formar oficiais destinados aos quadros permanentes 

das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). Ela, foi criada pelo decreto 

No 62/2003 de 24 de Dezembro e localiza-se na Av. FPLM, junto a Praça dos Heróis 

Moçambicanos, no 501, Nampula, Moçambique.  

Nestes termos, a AM torna público que vai decorrer entre 27 e 28 de Setemnbro  de  

2021 as X Jornadas Científicas cujos procedimentos e critérios de participação 

constam deste edital.  

 

2. REALIZAÇÃO DO EVENTO E OBJECTIVOS 

As Jornadas científicas para 2021 serão realizadas sob o lema “Inovar para o 

melhor cumprimento da missão de defesa da pátria moçambicana’”, onde serão 

apresentados, públicamente, artigos científicos, projectos de monografias, 

dissertações ou de teses. 

O evento será realizado com os seguintes objectivos: 

• Estimular a participação activa da comunidade academica em projectos de 

pesquisa científica, desenvolvendo o pensamento crítico-reflexivo em áreas de 

interesse das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) ou com elas 

relacionadas. 
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• Envolver os estudantes em temas relacionados com ciência, tecnologia, 

engenharia e promover a interacção entre as universidades, escolas, 

professores e estudantes; 

 

• Propriciar aos cadates, estudantes, docentes e investigadores a aquisição de 

conhecimentos e vivências relacionadas às diferentes abordagens científicas, 

técnicas e métodos de investigação. 

 

•  Divulgar para a comunidade militar e público em geral resultados de trabalhos 

de pesquisa elabaorados / desenvolvidos pelos cadetes, estudantes, 

professores e investigadores.   

 

3. PÚBLICO ALVO 

As X Jornadas Cienicas da AM têm como público alvo oficiais, cadetes, sargentos, 

praças e funcionários civis da AM e de outras unidades militares, docentes e 

estudantes (incluindo os do regime Pós -laboral) e funcionários das instituições de 

ensino superior, das escolas do ensino médio, ensino técnico-profissional públicas e 

outros interessados. 

 

4. ÁREAS  DO CONHECIMENTO  

As X Jornadas Cientficas da AM ediçao 2021 irao abranger as seguintes áreas do 

conhecimento: 

 Ciências Militares  

 Ciências Naturais e Matematicas e de Engenharia 

 Ciências Sociais e Desenvolvimento Humano 

 Educação e Formação  

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições decorrerão de 10 de Abril até 31 de Agosto de 2021 mediante o 

preenchimento do formulário de inscrição (ANEXO 1), que pode ser adquirido na 

secretaria da Direcção Científica da Academia Militar ou através do link: 

www.am.ac.mz/index.php/feira  

 

http://www.am.ac.mz/index.php/feira


3 
 

6. CRONOGRAMA 

Actividade Data Local 

Publicação do edital 10.04.2021 Diversas instituições  

Inscrições online e presenciais  
12.04–10.09. 2021 

Academia Militar “MSM” ou 
www.am.ac.mz/index.php/feira 

Submissão de resumos  Até  15.09.2021 

Academia Militar “MSM”  

 

Envio das comunicações integrais 
incluindo powerpoint1 

Até 20.09.21 

Realização das jornadas  27 e 28.09.21 

Encerramento das Jornadas 

Científicas 
02.10.2021 

 

 

7. ORIENTAÇÕES PARA A REDACÇÃO DA COMUNICAÇÃO/ARTIGO 
CIENTÍFICO 

1. Titulo e subtitulo2 

2. Autoria 

3. Resumo3 

4. Introdução4  

5. Enquadramento teórico5 

6. Metodologia6 

7. Apresentação e discussão dos resultados de pesquisa 

8. Conclusão 

9. Referências bibliográficas7 

 
1 Máximo 20 slides 

2 Se houver 

3 Maximo 250 palavras 

4 Dispensa-se titulos e subtitulos. Consta desta parte do artigo o objecto, relevancia, estrutura 

e principais resulatdos do estudo 

5 Discussão dos principais conceitos, revisão da literatura que contribui directa e 

indirectamente para o desenvolvimento do trabalho. 

6 Descrição metodológica do desenvolvimento do trabalho (tipo de estudo, objecto de 

estudo, participantes, instrumentos de recolha de dados). 

7 Normas APA – 6ª edição. 

http://www.am.ac.mz/index.php/feira
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6. Comissão Organizadora: 

Coronel Abrão Duarte Camacho 843895103/824011091 abduacam@yahoo.com.br  

T.cor Gabriel Fermeiro 840632198/826351636  gabriel.fermeiro646@gmail.com  

Cap. Ten. Hélio Conrado 870422016/829719533   helconrado86@gmail.com 

Major Belarmino D. Azevedo Fernandes  879090650 belarminoazevedo@gmail.com  

Capitão Abdul Manuel 864843731/843796986 abdulmanuel6@gmail.com  

Tenente Mauro Tiago Njelezi 847187573/877187572 maurotiago07@hotmail.com ou  

                                                                                      mnjelezi@gmail.com  

Tenente Olivio Jone Malissa 844126700  oliviomallyssa23@gmail.com 

Praça Dércio Judite 844070936 derciojudi550@gmail.com  
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ACADEMIA MILITAR “MARECHAL SAMORA MACHEL” 

DIRECÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexar: Curriculum Vitae (breve apresentação do proponente) incluindo a 

linha de pesquisa em que se ocupa, normalmente. 

 
8 Submeter na Secretaria da Direcção Científica ou enviar para www.am.ac.mz/index.php/feira  

X JORNADAS CIENTÍFICAS – EDIÇÃO 2021 

Inovar para o melhor cumprimento da missão de defesa da pátria moçambicana 

Nome (s) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Grau Academico: PhD (   ) Mestrado (   ) Licenciado (  )  Outro ____________ ___ 

Área de Formação: _________________________________________________________ 

Instituição __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Contactos: Celular _________________________________________________________ 

                    e-mail___________________________________________________________ 

 

 

Tema proposto: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

_ 

Natureza do Trabalho: Artigo Científico (  )  Projecto de Pesquisa (  ) Resenha (   ) 

Outro ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

http://www.am.ac.mz/index.php/feira

