REQUISITOS DE ADMISSÃO
PLANO DE ESTUDOS/UNIDADES DE CRÉDITO

Do procedimento para candidatura deve constar:
Disciplina

Unidades de
crédito

Aprender com autonomia em
ambiente moodle
Teoria do Direito

6

Metodologia de Investigação

6

Direito Económico

6

Direito dos Contratos Comerciais

6

Direito das Sociedades Comerciais

6

Direito do Contrato de Trabalho I

6






2º Semestre

1º Semestre



Direito do Contrato de Trabalho II

6

Direito Bancário e dos Seguros

6

Direito da Propriedade Industrial e
da Concorrência

3º Semestre

Direito de Tributação das Empresas

6




Ficha de candidatura preenchida;
Fotocópia de BI
Requerimento dirigido à coordenação do
mestrado;
Curriculum Vitae, com fotocópia de documentos
comprovativos da experiência profissional;
Cópia autenticada do certificado de licenciatura
com lista de cadeiras feitas e média final de
curso;
Duas cartas de recomendação académica;
1000 meticais de pré-inscrição

Os processos de candidatura, devidamente
instruídos, devem dar entrada de ___ /___/_____
a ___/___/_______no seguinte endereço:
Departamento de Pós-graduações do Instituto
Superior Monitor, Av. Guerra Popular, 1131 ––
Maputo, Tel. 829 028 954 / 848 391 293
Email: mestrados@ismonitor.ac.mz

6

Os resultados da candidatura será divulgados
em ____ / ____ / ________
Trabalho de Projecto

TOTAL

30

90

Mais informações poderão ser obtidas na secretaria
do curso durante as horas normais de expediente ou
através de email.

MESTRADO EM

DIREITO
EMPRESARIAL
ESTAMOS

CONECTADOS
WE´RE CONNECTED
NINETHA VAMÓSSÁ
HI SWI´NWE
TA PATANA

TIRI PABHOZI

APRESENTAÇÃO

OBJECTIVOS

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Num contexto de crescimento empresarial e de
surgimento de novas organizações, os gestores
enfrentam novos desafios ao nível da constituição de
empresas e exploração junto das entidades
competentes, nomeadamente Conservatórias dos
Registos e Notariado, Finanças, Segurança Social,
Inspecção do Trabalho, organizações sindicais,
Tribunais, etc.

O mestrado em Direito Empresarial tem os seguintes
objectivos gerais:

O Mestrado em Direito Empresarial prepara
profissionais para o exercício das seguintes
funções:

Os parceiros organizacionais estão hoje mais
conscientes dos seus direitos e obrigações nas
organizações, pelo que desenvolvem uma cultura
política mais participativa, que origina situações de
conflito ou de contencioso. Os conflitos laborais,
relacionados com processos disciplinares ou com
extinção de contratos de trabalho, preenchem parte
considerável da agenda dos gestores das organizações
e possuem um impacto de grande relevo para as
partes envolvidas. O mercado de trabalho
moçambicano tem-se revelado rico a fenómenos desta
natureza, quer em organizações do Governo, quer
ainda em empresas públicas, em megaprojectos, em
PME’s, etc.
Vários processos de consórcios, fusões ou cisões
ocorrem na economia moçambicana, com maior
protagonismo a favor de gestores estrangeiros,
situação que só ficará alterada por via de uma maior
participação de gestores nacionais formados e dotados
de conhecimentos e competências, normalmente,
embora não exclusivamente, adquiridos em sede de
mestrados profissionalizantes, de que se pode
destacar este Mestrado em Direito Empresarial.






Compreender e gerir os desafios e as tendências
que a globalização coloca às empresas;
Compreender e gerir os desafios e as tendências
que a regionalização e outros fenómenos jurídicos
colocam às organizações;
Dominar princípios, normas e técnicas da
contratação individual e colectiva do trabalho;



Directores e Gestores e Empresas;



Inspector e auditor ao nível das sociedades
comerciais, fiscalidade e finanças;



Auditores e consultores nas áreas de direito
empresarial;



Quadros da Administração Pública;



Quadros da Administração Local;



Dominar princípios, normas e técnicas da
contratação económica, mercantil, individual,
bancária e seguradora;



Aliar ao saber o saber-fazer através da simulação
de constituição, modificação, extinção, registo e
publicação das pessoas colectivas do direito
privado empresarial.

PERFIL DE INGRESSO



Dominar as principais operações jurídicas dos
sectores bancários e segurador;





Dominar o Direito da Propriedade Industrial e da
Concorrência do mercado moçambicano



Desenvolver competências fundamentais para a
investigação em Direito que contribuam para o
enriquecimento da doutrina jurídica
moçambicana.

O ingresso no mestrado em Direito Empresarial do
Instituto Superior Monitor está aberto a:






Titulares com grau de licenciatura ou equivalente
legal nas áreas de direito;
Titulares de um grau académico estrangeiro que
seja reconhecido em Moçambique;
Detentores de uma licenciatura outra área
científica, mas com um currículo científico ou
profissional relevante, que seja reconhecido pela
Coordenação do Mestrado em Direito Empresarial
do Instituto Superior Monitor;
Detenção de conhecimentos de informática na
óptica do utilizador e de ligação à internet.

