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NOME- MÁRIO JOSÉ CHITAÚTE CUMBE
Nascido em Inharrime
Província de Inhambane
Data: 22 DE ABRIL DE 1962
Moçambicano
Endereço
Trabalho
Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Letras, Departamento de História, Curso de História, 2º andar, Gabinete nº 301

Formação Académica
2016/17- Doutorando do PIUD Hist, Universidade de Lisboa

2010- Mestrado em Development Studies pela KwaZulu Natal University, com a
dissertação com o titulo “Traditional Leadership, the State and Rural Economic
Development in Southern Mozambique: a Case Study of Manjacaze District in the
second half of the twentieth century", Durban-RSA
2000- Licenciado em Historia pela Universidade Eduardo Mondlane, com a tese intitulada “Os
Khokholos e a Estrutura da Etnia Chope no século XIX: o problema da definição da cultura de
uma população”, Maputo-Mocambique
Cursos de especialização
2013, participação no curso sobre Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais realizado pela
direcção Cientifica da UEM.
2012, Participação no curso sobre Metodologias de Investigação realizado pela direcção
Pedagógica da UEM.
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2011- Participação no curso sobre Metodologias de Investigação realizado pela direcção
Cientifica da UEM.
2010- Participação no workshop “call for proposal and project management” realizado pela
direcção científica da UEM e Cooperação Italiana, entre os dias 11 a 14 de Maio, Maputo
2007- Curso de liderança comunitária realizado pela Kellogg Southern África Leadership
Programs em Johanesburg, RSA

Carreira académica
2006 a actualidade Assistente e regente das disciplinas de História de África até ao Sec. XIX e
História de África no período pós colonial no Departamento de Historia da FLCS da UEM
2009-2011, coordenador do Seminário de Investigação I e II do Departamento de História da
FLCS da UEM
2000-2005, Assistente estagiário no Departamento de História da FLCS da UEM
Cargos e Actividades de Gestão Universitária
2013, eleito membro do Concelho Académico (CA) da Universidade Eduardo Mondlane
2012, indicado pela direcção da faculdade de Letras e Ciências Sociais como membro do Núcleo
de Planificação (NUP) da FLCS
2006-2011; Coordenador do curso pós-laboral do departamento de história
2003-2011; Director do Curso de História da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da
Universidade Eduardo Mondlane

Experiência profissional
Em docência
Disciplinas
Leccionação da disciplina de História de África até ao Sec. XIX, no nível de licenciatura
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Leccionação da disciplina de História de África no período pós colonial no nível de licenciatura
Leccionação da cadeira MERC (Moçambique, Espaços Recursos e Cultura) no nível de
licenciatura
Coordenação da cadeira Seminário I e II no nível de licenciatura
Leccionação das cadeiras de História da África do IIº, IIIº e IVº anos no nível de licenciatura
Elaboração de Programas
Participação na elaboração dos programas das disciplinas Historia de África até ao Sec. XIX e
História de África no período pós colonial
Cursos/seminários
2009-Fevereiro, participação no curso sobre liderança na UEM tutelado pela direcção pedagógica
da Universidade Eduardo Mondlane.
2008- Junho, participação no curso sobre elaboração de projectos de pesquisa sob tutela da
direcção científica da Universidade Eduardo Mondlane.
2004-Fevereiro, Participação no seminário sobre Metodologias de Investigação promovido pelo
ISPU.
2003-Abril a Dezembro, Participação em seminários sobre Lideranças Comunitárias, realizadas
na Africa do Sul, Durban e Johanesburg; Lesotho, Maseru; Botswana, Gaborone e Moçambique,
na cidade de Maputo no âmbito de uma bolsa da Kellog Fundation.
2003-Abril, Participação no workshop sobre violência nas cidades realizado em Johannesburg.
2002-Coordenação e execução de investigação no âmbito do projecto financiado pelo "Fundo
Aberto para Investigação" da Faculdade de Letras intitulado "Meio ambiente e povoamento no
período pré-colonial-Khokholos de Chidenguele, Distrito de Manjacaze".
2002-Maio, Apresentação de uma comunicação no seminário da Faculdade de Letras com o
título"Estrutura de uma etnia - O caso chope: De Mindongues a Chope. Uma viagem de
miscigenação cultural e linguística",

Orientação de trabalhos
Orientação de 72 trabalhos de fim de curso de licenciatura em História

Em investigação
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2015-2016- consultor para a área socioeconómica na elaboração do Plano de Maneio de Mágoe,
financiado pela ANAC
2014 - Consultor do Projecto REED+ para avaliação do Programa de Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal ao longo do corredor da Beira incluido a província da
Beira, (IIED) Instituto Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento
2013 - Liderança da equipa de inquiridores da provincia da Zambézia no “Inquérito de Opinião
Pública sobre a Criminalidade em Moçambique-2013”, realizado pelo Centro de Análises
Políticas da FLCS-UEM.
2013 - Participação como investigador sénior para a realização das entrevistas qualitativas no
projecto “Mapeamento dos Emigrantes Moçambicanos na Diáspora” financiado pelo Ministerio
dos Negocios Estrangeiros e realizado pelo Centro de Análisis Políticas da FLCS-UEM.
2010-2011 - Participação como investigador sénior no projecto sobre “Mercado de Terras
Urbanas na cidade de Maputo: Bairro Luís Cabral e Hulene B” financiado pela Urban Land
Market da RSA e realizado pelo Centro de Análisis Políticas da FLCS-UEM.
2007- Participação como investigador sénior na avaliação intermédia e final do Projecto ”Mejora
de las condiciones económicas y la generación de ingresos de la población rural de las
provincias de Maputo y Gaza mediante el apoyo y fortalecimiento de las cooperativas y
asociaciones campesinas” solicitado e financiado pela IEPALA/comunidade de Madrid;
2001-Abril e Maio, Coordenação de investigação de campo sobre a História do Niassa em
coordenação com o Arquivo Histórico de Moçambique e sob supervisão do Prof. Doutor Gerhard
Liesegang,
2000- Janeiro-Fevereiro, Participação como assistente na consultoria do Land Tenure Center, da
University of Wisconsin-Madison realizada na província da Zambézia, denominada “Pesquisa
Qualitativa sobre Posse e Gestão da Terra e Árvores, nos distritos de Maganja da Costa e
Morrumbala”,
1997-Janeiro, Trabalho de campo como assistente em Inhambane sobre "comportamento da
população na gestão dos recursos naturais, na reserva de Zinave", que culminou com uma
publicação em co-autoria,
Maio-Junho -participação como assistente numa escavação arqueológica a céu aberto, no monte
Vumba em Manica,
Julho-Setembro -participação com investigador sénior na investigação do projecto ”Programa
Mulher” do CEA, no distrito da Manhiça, que culminou com uma publicação em co-autoria,
1997-2006, colaborador na área de investigação no NET (Núcleo de Estudos de Terra e
Desenvolvimento) da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane,

4

1995- Participação como assistente no trabalho de campo sobre “planeamento familiar e acesso
aos serviços de saúde materno-infantil” em Inhambane,
Júri de provas académicas
Participação em diversos júris como supervisor, oponente e presidente de júri dos estudantes do
curso de Licenciatura em História do Departamento de Historia na FLCS da UEM

Organização de eventos científicos
2008, Organização do workshop internacional sobre mudanças climáticas em África com a
participação dos Países de Linga Oficial Portuguesa (PALOPs) em Maputo, financiado pela
OSSREA
2001-Participação na organização do Seminário de Investigação em Ciências Sociais, da
Faculdade de Letras da UEM,
1997-participação na organização do Vº Congresso Luso-Afro-Brasileiro, realizado em Maputo,

Afiliações académicas/profissionais
2013, eleito Membro do Comité Executivo da OSSREA,
2011-2013, eleito Liaison Officer da representação da OSSREA em Moçambique
Participação em Eventos Científicos
2017, participação na Conferência Internacional José Capela e a História de Moçambique: 45
anos depois de O vinho para o preto, realizada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto a
30 e 31 de Maio de 2017, onde apresentou a comunicação “Os Khokholo dos Chopi no contexto
político dos finais do século XIX no sul de Moçambique”.
2008, Organização do workshop internacional sobre mudanças climáticas em África com a
participação dos Países de Linga Oficial Portuguesa (PALOPs) em Maputo, financiado pela
OSSREA
2000-Maio, Participação num Workshop, em Maputo, organizado pela LeaRN e financiado pela
Kellogg Fundation subordinado ao tema “ Desafios do programa LeaRN1 em Moçambique“,
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LeaRN (Leadership Regional Netwwork) é um programa financiado pela Kellogg-Fundation em países da África
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2000-Julho, Participação num Workhop, em Pretória, organizado pela Universidade de Pretória e
financiado pela Kellogg Fundation subordinado ao tema “The Curriculum Development”,

Comunicações
Autoria
2003-No âmbito dos trabalhos do seminário de investigação da Faculdade de Letras "Xirunguene
xa Bahule"
2002-Apresentação de uma comunicação no seminário da Faculdade de Letras com o
título"Estrutura de uma etnia-O caso chope: De Mindongues a Chope. Uma viagem de
miscegenação cultural e linguística"
Co-Autor
1996-em Chókwè sobre "violência doméstica", que culminou com uma publicação em co-autoria
1995, Nampula sobre "pobreza rural", dirigido pelo Centro de Estudos da População) da U.E.M,
culminou com uma publicação em co-autoria
1997-Progama Mulher” do CEA, no distrito da Manhiça, que culminou com uma publicação em
co-autoria
1997-Inhambane sobre "comportamento da população na gestão dos recursos naturais, na reserva
de Zinave", que culminou com uma publicação em co-autoria

Domínio de Línguas
LÍNGUA
Português
Inglês

LEITURA
Muito Bom
Suficiente

CONVERSAÇÃO
Muito Bom
Suficiente

ESCRITA
Muito Bom
Razoável

Chope

Muito Bom

Muito Bom

Mau

Changane
Bitonga

Suficiente
Mau

Suficiente
Bom

Razoável
Mau

Austral, nomeadamente África do Sul, Lesotho, Botswana, Swazilândia, Zimbabwe e Moçambique, com o objectivo
de promover as lideranças locais através de acções de formação.
6

