“Prémio Christian Geffray”
para a melhor dissertação de licenciatura na área das ciências humanas e
sociais

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

PRAZO: 16 DE SETEMBRO DE 2016

Descrição do prémio:
1. Bolsa de estudos para um Mestrado na França (inclui viagem, pagamento das despesas de inscrição e de
formação e ajudas de custo).
2. Aulas de francês para a obtenção do nível de francês exigido para a frequência de estudos superiores na
França.
3. Apoio 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 em uma universidade moçambicana.
2. Média geral igual ou superior a 14/20 valores na licenciatura e, pelo menos, 16/20 valores no trabalho de
fim de curso.
3. Ter defendido a dissertação nos últimos dois anos (2014-2016).

Como concorrer? Mande os seguintes documentos:
1.
Cópia de um documento de identificação válido devidamente autenticado;
2.
Cópia autenticada do diploma de licenciatura e do certificado de notas com discriminação das
disciplinas;
3.
Dissertação de fim do curso + um resumo de 2 páginas;
4.
Proposta de projecto de pesquisa para o mestrado (2 páginas) e um projecto profissional de uma
página
5.
CV actualizado.
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Christian Geffray (1954-2001) foi um antropólogo francês que estudou também economia e filosofia e
militou no movimento estudantil. Seu interesse pelos ideais progressistas da FRELIMO motivaram a sua
primeira visita a Moçambique, em 1979, no decurso da qual decide realizar suas pesquisas sobre este país,
tendo colaborado, entre outros, com a Universidade Eduardo Mondlane (CEA).
Dentre a sua vasta obra literária, destaque para Ni père, ni mère. Critique de la parente Chez les Makhuwa
(1991), resultado da sua primeira longa experiência de terreno entre os Macuas do norte de Moçambique e
“A causa das armas em Moçambique. Antropologia de uma Guerra Contemporânea em Moçambique
(1991).
Assim, como forma de reconhecer e enaltecer o seu contributo para a produção científica sobre
Moçambique, a AFM-CHS criou o Prémio Christian Geffray, que será anualmente atribuído ao autor da
melhor dissertação de Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais. O Prémio será atribuído durante o
colóquio Franco-Moçambiçano de Ciências Humanas e Sociais, que terá lugar entre os dias 10-12 de
Outubro de 2016, em Maputo.

Outras informações relevantes:
1. As

candidaturas
deverão
ser
enviadas
para
o
seguinte
correio
jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr até às 15 horas do dia 16 de Setembro de 2016.

electrónico:

2. As candidaturas serão analisadas e seleccionadas por um júri multidisciplinar.

3.

Os candidatos seleccionados serão notificados por correio electrónico até ao dia 3 de Outubro e
participarão de uma entrevista (física ou por Skype) a ter no lugar na sexta-feira 7 de Outubro nas
instalações do Centro cultural franco-moçambicano em Maputo.

4. Encoraja-se a participação de mulheres e de estudantes que tenham obtido a licenciatura numa universidade
moçambicana fora de Maputo.
5. Mais informações: www.ambafrance-mz.org/, jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr.
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