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INFORMAÇÃO PESSOAL Luís Maria Ricardo Gujamo 

 

 

Av. 24 de Julho, Cidade de Maputo 

 (+258) 827626161 / (+258) 840150511        

 luisgujamo@yahoo.com.br / lgujamo@ucm.ac.mz   
 
 

Sexo: Masculino | Data de nascimento: 09/02/1987 | Nacionalidade Moçambicana 

BI nº: 030100285446J 

Passaport: nº: 12AB13303 

Carta de Condução: nº: 10530828/1                           Código da Carta: C1 

NUIT nº: 110925891 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

 

  

2015 - 2011  Docente colaborador a nível das Licenciaturas em Ciências da Educação, Serviço 
Social, Gestão do Desenvolvimento, Desenvolvimento Comunitário e Gestão de 
Recursos Humanos, na Faculdade de Educação e Comunicação da UCM. 

 Assistente de Investigação, Centro de Investigação e Desenvolvimento Comunitário 
da FEC-UCM: 

 - Consultorias na área da Educação (Apoio Directo Escolar); Desenvolvimento Local 
(Fundo de Desenvolvimento Distrital);  

 Apoio aos serviços prisionais (Penitenciaria Industrial da Província de Nampula, 
Projecto Vidas Interior – EuropeAid: ID MZ-2009-EYP-060288324) 

 Apoio aos serviços de Saúde Mental (Hospital Psiquiátrico São João de Deus, 
Nampula) 

Março de 2014 Docente convidado da Universidade de Tampere, Filândia, Programa North-South-South,  
curso sobre Serviço Social e Problemas Sociais da África Sub Sahariana  

Junho de 2013 Coordenador do Curso de Licenciatura em Serviço Social. 

Faculdade de Educação e Comunicação, Universidade Católica de Moçambique.  
2012  Apoio á criação dum pólo formativo na nova Prisão-Escola no interior da Penitenciaria de 

Nampula  (Projecto Vidas Interior – EuropeAid: ID MZ-2009-EYP-060288324) 

Junho de 2012 Assistente de Investigação  

Centro de Investigação e Desenvolvimento Comunitário da Faculdade de Educação e 
Comunicação, Universidade Católica de Moçambique.  

Agosto de 2012 Formador no curso de Operadores Sociais 

Projecto “Vidas Interior” (Projetto Mondo, Ministério do Justiça e Faculdade de Educação e 
Comunicação da Universidade Católica de Moçambique).  

Junho de 2011 Docente do Departamento de Estudos de Desenvolvimento. 

Faculdade de Educação e Comunicação, Universidade Católica de Moçambique.  

Junho a Novembro de 2009 Estagiário  

Centro de Desenvolvimento Sustentável e Zonas Urbanas – Nampula 
2007 Inquiridor 

Projecto cruzeiros do Sul e Centro de Estudos e Pesquisa Konrad Adnauer 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
  

 

De Julho a Agosto de 2007 Formador de Recenseadores e Controladores para o III Recenseamento Geral da População e 
Habitação. 

Instituto Nacional de Estatística, Delegação de Nampula. 

2003-2004 Activista 

Escola Sem HIV – Programa da Fundação para o Desenvolvimento das Comunidades (FDC) nas 
escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 
 

Doutorando Ciências da Educação 

Faculdade de Educação e Psicologia 
Universidade Católica de Portugal - Centro Regional do Porto. 

 

2013 Formação Avançada em Pedagogia.  
Faculdade de Educação e Psicologia 
Universidade Católica de Portugal - Centro Regional do Porto. 
Disciplinas: Gestão Pedagógica e Tutorial; Organização e Gestão 
Curricular;  Práticas de Avaliação e Feedback. 
Competências: Compreender, conceber, aplicar, monitorar e avaliar o 
processo pedagógico; aplicar diversos tipos de estratégias para 
ensino superior; conceber formas de avaliação e regulação de 
aprendizagem curricular; aplicar formatos tecnológicos para o trabalho 
dos e com alunos. 

2012 Formação em “Paricipartory Development Methods for Collaborative 
Social Services”, Code-Net, Project North-South-South of Tampere 
University of Applied Science (TAMK) – Tanzania.  

 

Competências: conhecer, conceber, e aplicar métodos de desenvolvimento 
participativo e de colaboração dos Serviços Sociais; conhecer o processo 
de inscriçao e orientação para o espaço Tabula (Code-Net, Project North-
South-South of Tampere University of Applied Science); conhecer 
mecanismos de gestão de casos de violação sexual á crianças; criminosos 
sexuais; conhecer as implicações da protecção das Crianças na África do 
Sul; conhecer e aplicar o  
trabalho comunitário participativo na Tanzânia; aplicar modelos e métodos 
socioculturais no cuidado ao idoso; conhecer e aplicar as estratégias 
educacionais, de representações sociais e dos profissionais envolvidos de 
abordagem participativa 
Internacionalizados e localizados; conhecer as instruções para escrever os 
artigos reflexivos. 

2012 Formação em HIV/SIDA, Saúde Sexual Reprodutiva e Habilidades de 
Vida.  
Universidade Católica de Moçambique – Beira.  

 

Competências: Conhecer e aplicar metodologias de ensino do Modulo 
Básico de HIV/SIDA, Saúde Sexual Reprodutiva, Género e Habilidades de 
Vida baseado no Manual do Docente e do Estudante; orientar e avaliar o 
estudante no processo de ensino-aprendizagem do Modulo Básico.  

De 2011 até 2012 Mestrado em Gestão do Desenvolvimento 
Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de 
Moçambique. 
Disciplina: Metodologia de Investigação Cientifica; Teorias e Modelos 
de Desenvolvimento; Sociologia e Economia do Desenvolvimento; 
Desenvolvimento Económico Regional e Local; Didáctica do Ensino 
Superior; Governação, Cooperação e Instituições de 
Desenvolvimento; Gestão de Politicas Publicas e Desenvolvimento; 
Gestão de Projectos; Planificação e Gestão do Desenvolvimento. 
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Competências: conhecer e aplicar teorias e modelos do desenvolvimento; 
conhecer as genealogias que estão na base do desenvolvimento; aplicar 
as diversas abordagens de gestão de recursos humanos; aplicar 
estratégias no campo do relacionamento interpessoal, no âmbito do 
trabalho em equipa e na resolução e gestão de conflitos; aplicar os 
modelos de gestão pública ao nível das políticas do desenvolvimento local, 
regional, nacional e internacional; conhecer, conceber e monitorar politicas 
de desenvolvimento e de instrumentos metodológicos de desenvolvimento 
socioeconómico; aplicar tecnologias da informação e comunicação no 
contexto da intervenção profissional; aplicar métodos e técnicas de 
investigação para diagnósticos e intervenção; aplicar estratégias de 
mediação educativa no quadro da relação escola, família e comunidade 
local; aplicar instrumentos estratégias de planificação a nível local, regional, 
nacional e internacional. 

2011 Formação em Desenvolvimento de Empresas Femininas 
Organização Internacional do Trabalho e Sociedade Cooperativa de 
Desenvolvimento e Serviços (MIRUKU).  

 

Competência: conhecer e visionar as diferentes realidades das relações de 
poder vigentes nas relações sociais; socializar e re-socializar relações 
sociais que massifiquem a incorporação de matérias de género nas 
relações comerciais e financiamento; informar, formar e sensibilizar 
agentes femininas para maximização de suas rendas; capacitar mulheres 
associadas em gestão de negócios e geração da renda; conceber 
instrumentos para monitorar e avaliar negócios geridos por mulheres. 

2010 Formação em Incorporação da Componente HIV/SIDA nos planos e 
Programas Sectoriais de Desenvolvimento 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
Associação dos Estudantes Finalistas Universitário (AEFUM). 

 

Competência: conceber estratégias e responsabilidades nos principais 
pontos de entrada do HIV/SIDA; aplicar uma abordagem programática á 
integração do HIV/SiDA nos sectores educativos, transportes, saúde, 
segurança alimentar, acção social, emprego e governo local; ensaiar 
acções relevantes ao HIV/SIDA nas suas funções regulares e ciclos anuais 
dos orçamentos institucionais; capacitar as instituições do sector privado, 
sindicatos, ONG’s e grupos comunitários á concepção, implementação, 
monitoria e avaliação de programas de desenvolvimento, envolvendo o 
HIV/SIDA; conhecer e aplicar instrumentos de monitoria e avaliação das 
acções sectoriais de combate ao HIV/SIDA. 
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De 2008 a 2010 Licenciatura em Serviço Social 
 
Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de 
Moçambique. 
 
Disciplinas: História Económica de Moçambique; Introdução ao 
trabalho ciêntifico; Sociologia geral; Informática; Introdução ao direito; 
Psicologia geral; História do serviço social; Fundamentos 
metodológicos de serviço social; Psicologia de desenvolvimento: da 
infância até a velhice; Antropologia social e cultural; Direito e 
legislação social; Educação sócio-sanitária; Português; Inglês; 
Psicologia social; Desenvolvimento comunitário; Serviço social; 
Politicas sociais contemporâneas; Estatística aplicada para as 
ciências sociais; Sociologia da organização social; Teorias e modelos 
da serviço social; Inglês; Direitos humanos e serviço social; 
Desenvolvimento socioeconómico; Concepção e desenvolvimento de 
projectos; Educação e Formação de Adultos; Seminários de estudo e 
práticas de serviço social; Mundividência cristã; Gestão, monitoria e 
avaliação de projectos; Psicopatologia e comportamentos desviantes; 
Direito de menores e da família; Necessidades educativas especiais; 
Criminologia e reinserção social; Ética e deontologia profissional; 
Planificação e gestão social; Direito do trabalho e de segurança 
social; Métodos e técnicas de intervenção social; Seminário.  

 

Competência: conhecer as demandas presentes na sociedade pela 
investigação e avaliação da realidade humana e social da 
comunidade e dar-lhes respostas profissionais (diagnostico rápido e 
participativo sobre os fenómenos sociais no âmbito dos Serviços 
Sociais); aplicar técnicas de intervenção para melhorar a vida social, 
pessoal, educativa e cultual da comunidade (habilidades de trabalho 
com grupos marginalizados ou “vulneráveis”, reabilitando-os e 
inserindo-os na comunidade); conhecer o âmbito legislativo da Acção 
Social Nacional e Internacional; assessorar órgãos de administração 
pública, privados, e movimentos sociais, em matérias relacionadas 
com a garantia de Direitos Civis, Políticos e Sociais da Colectividade; 
aconselhar e encaminhar indivíduos com necessidades especiais; dar 
apoio psicológico e moral aos trabalhadores com problemas no local 
de trabalho; planear, organizar e administrar bens e serviços sociais; 
elaborar, executar, monitorar e avaliar projectos na área social; ética e 
integridade no exercício de funções profissionais; e reflexão crítica 
sobre a profissão do Serviço Social. 

2007 Formação para Formador de Recenseadores e Controladores do III 
Recenseamento Geral da População e Habitação. 
Instituto Nacional de Estatística – Delegação de Nampula.  

 

Competência: conduzir formandos para aplicar dos instrumentos de 
recenseamento da população; aplicar, monitorar e avaliar formandos 
para o processo de recenseamento; aplicar formatos de fluxograma 
de registo dos dados 

2007 Formação para Inquiridor 
 
Centro de Pesquisa Konrad Adnauer (CEPKA) e Projecto Cruzeiro do 
Sul. 

 

De 2005 até 2006 Ensino Médio 
Escola Secundaria de Nampula 

 

De 2002 até 2004 Ensino Básico - Curso Técnico Profissional Básico em Electricidade  
 
Escola Industrial e Comercial 3 de Fevereiro. Nampula 
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

 

 
 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
  

Prof. Doutor Fernando Canastra – Director do Instituto Integrado de Apoio a Investigação Cientifica da 

Universidade Católica de Moçambique. Cel: (+258) 840763258. 
Dr. Gaspar Tocoloa – Coordenador do Dep. Estudos de Desenvolvimento da FEC-UCM. Cel: (+258) 
843616160  

Dr. Pedro Dzucule – Director Provincial da Agricultura (Nampula). Cel: (+258) 827071440. 
 

 

De 2001 até 1993 Ensino Primário 
2° Grau - Escola Secundaria 12 de Outubro. Nampula (1999 – 2001).  
4ª a 5ª classe - Escola Primaria Parque Popular. Nampula (1997 – 
1998).  
1ª a 4ª classe - Escola Primaria do 3º Congresso. Inhambane (1993 – 
1996).  

 

Língua materna Emacua e Matsua 

  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Português C1/2  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

 
 

Inglês A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 
 

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  

Competências técnicas Bom domínio na implementação de processos de gestão pedagógica e curricular  

Outras competências Electricista básico 
Poesia  
Domínio de construção de projectos de investigação e intervenção 

Competências de organização Boa capacidade de liderança (actualmente responsável por uma equipa de cerca de 10 
pessoas) 

Competências informáticas Bom domínio do software Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoit , Outloock) 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL   

Competências de comunicação Boa capacidade de comunicação adquiridas através da experiência profissional enquanto 
Docente. 

 
 


