
Concurso 2017 da melhor 
monografia de Licenciatura 
em Ciências Humanas e Sociais
• Bolsa completa para um mestrado na França
• Aulas de francês para atingir o nível de francês exigido 
• Apoio à publicação de um artigo científico.

Concurso organizado pela Associação Franco-Moçambicana de Ciências 
Humanas e Sociais, em parceria com a Embaixada de França

visite nossa página facebook:
aframochs

Candidate-se ate dia 30 de Junho de 2017

Mais informações: www.afmchs.org/premio-christian-geffray



Christian Geffray (1954-2001) foi um antropólogo francês 
que desenvolveu pesquisas sobre Moçambique desde 1979, 
em colaboração, entre outros, com a Universidade Eduardo 
Mondlane (CEA). Dentro a sua vasta obra literária, destaque 
para Nem pai Nem mãe. Crítica do parentesco: o caso 
macua (1991, ed. port.: 2000), resultado da sua primeira 
longa experiência de terreno entre os Macuas do norte de 
Moçambique e A causa das armas: antropologia da guerra 
contemporânea em Moçambique (1991).

O prémio Chistian Geffray é constituído por:
1. Uma bolsa de estudos para um mestrado na França 
(inclui viagem, pagamento das despesas de inscrição e de formação e 
ajudas de custo durante os dois anos do mestrado)
2. Aulas de francês para a obtenção do nível de língua exigido para a 
frequentar os estudos superiores na França
3. Um apoio metodológico para a publicação de um artigo científico 

Critérios de elegibilidade:
1. Ter nacionalidade moçambicana e ter frequentado um curso superior na 
área de Ciências Humanas e Sociais numa universidade moçambicana
2. Ter menos de 30 anos no momento da candidatura
3. A média geral deve ser igual ou superior a 14/20 valores na licenciatura e, 
pelo menos, 14/20 valores no trabalho de fim de curso
4. Ter defendido a dissertação nos últimos dois anos
5. Encoraja-se a participação de mulheres 
6. Encoraja-se a participação de estudantes que tenham obtido a licenciatura 
numa universidade moçambicana fora de Maputo

Para concorrer, mande os seguintes documentos:
• Cópia de um documento de identificação válido 
• Cópia autenticada do diploma de licenciatura e do certificado de notas com 
discriminação das disciplinas
• Dissertação de fim do curso (texto in extenso) + um resumo de 2 páginas 
• Proposta de projecto de pesquisa para o mestrado (2 páginas)
• Um CV actualizado 

As candidaturas deverão ser enviadas para aframo.chs@gmail.com 
até o dia 30 de junho de 2017.
As candidaturas serão analisadas e seleccionadas por um júri multidisciplinar, 
composto por membros do Conselho Científico da AFRAMO-CHS.


