Período de candidatura (3ª chamada):
De Novembro de 2013 a 15 de Janeiro de 2014

Mestrado

Documentos a apresentar no processo de
candidatura:
1. Boletim de candidatura preenchido (adquirir na Secretaria da
FCLCA)
2. Carta de candidatura dirigida à Directora da Faculdade;
2. Cópia autenticada do Certificado/Diploma de Licenciatura ou
documento equivalente;
3. Curriculum Vitae (indicando os aspectos relevantes, num
máximo de três páginas);
5. Fotocópia autenticada do B.I. (ou do Passaporte ou do DIRE) ;
6. Duas fotografias tipo passe.
7. Quinhentos (500,00) meticais (não reembolsáveis).

em Interpretação
de Conferência
na
Universidade Pedagógica

O processo de candidatura deve ser entregue na secretaria da
FCLCA ou enviado para o e-mail da Directora do Curso:
carlamaciel68@yahoo.com
Processo de Selecção compreende:
1.

Análise documental para efeitos de pré-selecção;

2.

Exame de aptidão que vai compreender:
a) Exames Escritos de Tradução e de Cultura Geral : 10 de
Fevereiro de 2014, 8:30h - 12h.
b) Exames Orais (para os candidatos apurados nos exames
anteriores): entre os dias 11 e 14 de Fevereiro de 2014,
em horário a anunciar.

3.

Inglês

Português

Francês

(3ª chamada para candidaturas:
De Novembro de 2013 a 15 de Janeiro de 2014)

Apuramento final.
Com o apoio da
COMISSÃO EUROPEIA
Direcção Geral da Interpretação

A Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes
(FCLCA) da Universidade Pedagógica vai abrir a 2ª edição do

Curso de Mestrado em Interpretação
de Conferência
Descrição do Curso:
- A Interpretação de Conferência tem a ver com a transposição oral de
uma mensagem de uma língua para a outra, com naturalidade e
fluência, em contexto de Conferência;

Duração do Curso
Dois anos (Fevereiro de 2014 a Novembro de 2015);
Regime do Curso:
Presencial e modular
Saídas Profissionais do Curso:
- Trabalhar como intérprete de Conferência, ao mais alto nível, em
organismos e instituições nacionais (por ex., Assembleia da
República e Ministérios) e internacionais (por ex., SADEC, UA);

- O Mestrado em Interpretação de Conferência tem uma orientação
prático-profissionalizante. A formação é prática, intensiva e
interactiva.

Condições de Acesso:

- As línguas de trabalho são o Português, o Inglês e o Francês.

- Grau de Licenciatura em qualquer área, devidamente reconhecido
na República de Moçambique;

- O estudante poderá optar pela combinação Inglês-Português,
Francês-Português ou Inglês-Português-Francês.

- Domínio linguístico do Português e também do Inglês e/ou do
Francês,

- A parte lectiva é composta por cadeiras de especialização
técnica(interpretação consecutiva e interpretação simultânea),
cadeiras de língua e cadeiras de deontologia, cultura e política.

- Aprovação em todas as fases do processo de selecção.

- O curso termina com um exame prático-profissionalizante.
Mais informações podem ser encontradas em: vídeo-clip do Projecto
Africano disponível em http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_pt.htm
E Secretaria da FCLCA

Apoios:
- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
- Camões-Instituto da Cooperação e da Língua,
- Direcção Geral de Interpretação da Comissão Europeia,
- Organização das Nações Unidas (ONU).
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