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1. INTRODUÇÃO
O Catálogo de Cursos do ISG pretende ser um documento onde se congregam todas as
informações que o Instituto Superior de Gestão, Administração e Educação (ISG) dispõe. A saber:
- Licenciatura em Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria
- Pós-Graduação em Gestão de Empresas
- Pós-Graduação em Gestão de Projectos
- MBA em Gestão de Projectos
- Pós-Graduação em Gestão de Projectos de Desenvolvimento Sustentável

Neste documento, poderá ter a seguinte informação, sobre os cursos acima mencionados:
- Grau conferido
- Duração
- Nº de Créditos SNATCA
- Horário
- Objectivos Educacionais e Profissionais e Perfil
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1.1) A INSTITUIÇÃO
O Instituto Superior de Gestão, Administração e Educação (ISG), criado em 2014, é uma
referência a nível de ensino superior em Moçambique, sendo um exemplo em formação de
quadros qualificados, com características pessoais e técnicas de elevada qualidade, de modo a
contribuir decisivamente para o desenvolvimento do País.
O ISG oferece formação especializada nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade, Auditoria, Gestão
de Empresas e Gestão de Projectos, através de cursos de Licenciatura e Pós-Graduação, com uma
forte aposta na vertente profissional virada para o mercado de trabalho nacional e internacional.
As nossas formações promovem conteúdos tecidos nas perspectivas profissionais empresarial e
de projectos, onde o contacto directo com dirigentes ou membros de equipas profissionais no
mercado é estabelecido do início ao fim de cada experiência formativa.
Temos como objectivos fundamentais:
- Contribuir para a qualificação crescente de recursos humanos, numa perspectiva de
aprendizagem ao longo da vida, preparando profissionais competentes para apoiar os processos
de desenvolvimento, do país, da região e do mundo, e proporcionando o devido apoio à sua
integração no mercado de trabalho;
- Promover a investigação, a transferência e valorização socioeconómica do conhecimento e
tecnologia, bem como a cultura de inovação, como instrumentos de progresso e
desenvolvimento;
- Estimular e incentivar a cooperação e o intercâmbio entre pessoas, instituições e organizações,
países e regiões, nos domínios da ciência e tecnologia, assumindo um papel activo na promoção
do desenvolvimento económico, social e cultural, devidamente enquadrado por valores éticos e
deontológicos, de cidadania, de coesão social, unidade nacional e cooperação internacional.
- Contribuir para a criação de uma cultura de qualidade no ensino superior.
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2. LICENCIATURA
2.1) CONTABILIDADE, FISCALIDADE E AUDITORIA
 Grau Conferido: Licenciatura
 Duração (em semestres): 8 semestres
 Nº de Créditos SNATCA: 240
 Horário: Laboral e Pós-Laboral
 Objectivos Educacionais e Profissionais | Perfil:
- O presente ciclo tem como principal objectivo a formação de indivíduos aptos a exercerem
actividade profissional no domínio da contabilidade, fiscalidade e auditoria, com particular
destaque para as funções em contexto empresarial inerentes a estes domínios.
- Complementarmente, o curso procura ainda garantir a aquisição das competências necessárias
ao prosseguimento de estudos a um nível mais avançado. O cumprimento destes objectivos,
implica a preparação do aluno para aplicar os conhecimentos em ambientes práticos, relacionar
os métodos com as práticas e entender os modelos teóricos subjacentes às práticas e opções das
normas contabilísticas e regras fiscais.
- Reforçar a capacitação profissional dos alunos proporcionando melhores condições de
empregabilidade.

4
Catálogo de Cursos

3. PÓS-GRADUAÇÕES
3.1) GESTÃO DE EMPRESAS
 Certificado: Tipo B
 Duração (em semestres): 1 semestre
 Nº de Créditos SNATCA: 30
 Horário: Pós-Laboral
 Objectivos Genéricos
- Proporcionar o desenvolvimento de competências de carácter especializado na área da Gestão,
oferecendo uma abordagem ensino-aprendizagem centrada na aplicabilidade do conhecimento
(em estreita cooperação com empresas);
- Desenvolver a formação de técnicos avançados, investigadores e formadores na área de Gestão
de Empresas, dotando-os de capacidade de identificação e antecipação de necessidades das
organizações, bem como de formular e implementar as respostas adequadas .
- Reforçar a capacitação profissional dos alunos proporcionando melhores condições de
empregabilidade;
- Dar aos formandos a possibilidade de prosseguirem, sem perdas de créditos e de forma
continuada, os estudos pós-graduados de MBA e, eventualmente, Mestrado.
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3.2) GESTÃO DE PROJECTOS
 Certificado: Tipo B
 Duração (em semestres): 1 semestre
 Nº de Créditos SNATCA: 30
 Horário: Pós-Laboral
 Objectivos Genéricos
- Proporcionar o desenvolvimento de competências de carácter especializado na área da Gestão
de Projectos, oferecendo uma abordagem ensino-aprendizagem centrada na aplicabilidade do
conhecimento (em estreita cooperação com empresas);
- Proporcionar competências necessárias para os formandos virem a ser, a breve prazo, Gestores
de Projecto capacitados;
- Preparar os formandos para, num curto/médio prazo, virem a ter acesso ao Curso de Preparação
para a Certificação PMP (ou CAPM, caso não tenham a experiência de projecto necessária à
certificação PMP);
- Reforçar a capacitação profissional dos alunos proporcionando melhores condições de
empregabilidade;
- Dar aos formandos a possibilidade de prosseguirem, sem perdas de créditos e de forma
continuada, os estudos pós-graduados (no ISG) de MBA e, eventualmente, Mestrado.
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3.3) MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) EM GESTÃO DE
PROJECTOS
 Certificado: Tipo A
 Duração (em semestres): 2 semestres
 Nº de Créditos SNATCA: 60
- É composto pelos dois cursos de Pós-Graduação mencionados nas alíneas 3.1) e 3.2)

3.4) GESTÃO DE PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (MDA –
MASTER OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION)
 Certificado: Tipo A
 Duração (em semestres): 2 semestres
 Nº de Créditos SNATCA: 60
 Horário: Pós-Laboral
 Objectivos Genéricos
Capacitar os profissionais que operam na área do desenvolvimento, promovendo a aquisição
de conhecimentos e competências no domínio da gestão de projectos, que lhes permitam
perspectivar as dimensões do desenvolvimento do ponto de vista da sustentabilidade e
planear, implementar e avaliar cada projecto de forma integrada e com recurso a
metodologias e instrumentos que proporcionam uma gestão mais eficiente e eficaz das
iniciativas.
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CONTACTOS
info@isg.ac.mz
+258 84 659 62 72
+258 82 301 49 19
+258 82 415 03 31
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