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ACADÉMICA

Estamos a viver, nos últimos dias, momentos ex-
tremamente difíceis no País e na Universidade 

Católica de Moçambique, devido à rápida propagação 
do novo coronavírus (COVID-19). Esta pandemia 
global, encontrou todos nós desprevenidos e cada dia 
que passa, está a ser cada vez mais desafiante. Neste 
contexto, a Universidade Católica de Moçambique não 
está fora desse meio, razão pela qual, tomamos de-
cisões que visam assegurar a manutenção essencial da
Universidade e a protecção da Comunidade Académi-
ca e da Comunidade envolvente. Durante este período, 
foram desenvolvidas estratégias para que o processo de 
ensino e aprendizagem decorresse através das plata-
formas de ensino à distância disponíveis na Institu-
ição. Por isso, de forma continuada instamos aos Esti-
mados Estudantes, Professores e Técnicos de suporte, 
o empenho abnegado neste momento de enorme
imprevisibilidade futura.

CAROS MEMBROS DA COMUNIDADE 
ACADÉMICA

A Universidade Católica de Moçambique, tem desen-
volvido acções de responsabilidade social com vista 
a mitigar os efeitos da pandemia do Coronavírus nas
Comunidades carenciadas envolventes. Ain-
da, no âmbito da acção social, a Universidade re-

patriou os estudantes em envolvidos em 
programas de mobilidade internacional.

Neste momento de grande incerteza, apelamos à 
vossa compreensão e colaboração e reafirmamos 
o nosso compromisso de tudo fazermos para que 
a Universidade funcione ajustada às novas cir-
cunstâncias ditado pelo “NOVO NORMAL”. Por 
conseguinte, pedimos à Comunidade Académi-
ca, a observância e cumprimento escrupuloso das 
medidas e procedimentos de prevenção antes de 
regressar à Universidade; durante a deslocação à 
Universidade; na Universidade, perante um Caso
Suspeito; perante um Caso Valida-
do e Vigilância de Contactos Próximos.

O meu muito obrigado a todos! #Fica Atento.

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

Professor Doutor Padre Filipe Sungo
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C ONSELHEIROS DE SAÚDE E HIV DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MO ÇAMBIQUE FORMAD OS EM 
AB ORDAGEM TR ANSFORMAD OR A 
DE GÉNERO 

A Universidade Católica de Moçambique (UCM) através do 
Departamento Central de Saúde, HIV e Género realizou 

nos dias 18, 19 e 20 de Dezembro de 2019, na cidade da Beira, 
um workshop sobre Gender Transformative Aproach (Abord-
agem Transformadora de Género – ATG) e teve como grupo 
alvo os Conselheiros de Saúde e HIV das Unidades Básicas 
(UB`s) com o objectivo de partilhar com Docentes, Estudantes, 
Dirigentes ou colaboradores as ferramentas necessárias para 
uma abordagem inovadora dos assuntos transversais ao HIV e 
SIDA
Intervindo na abertura do workshop, a Assessora do Vice-Rei-
tor da Pastoral Universitária e Acção Social, Dra. Maria Semedo 
referiu que a formação sobre ATG é uma iniciativa de intervenção 
enquadrada no memorando de entendimento entre a Maastricht 
University, a UCM e o Instituto Superior de Ciências de Saúde 
(ISCISA).
A Dra. Maria Semedo, enalteceu os resultados que têm vindo a ser 
alcançados com esta parceria, com destaque, a título de exemplo, 
para os quadros já formados cujas intervenções têm estado cada 

vez mais viradas para a pessoa humana, valorizando 
as suas potencialidades para o bem servir. A Terminar 
apelou aos presentes a se unirem ao movimento global 
de luta contra a violência contra a mulher e raparigas e 
desenvolverem acções que visem incrementar relações 
saudáveis entre o homem e a mulher. 
 Refira-se que o Workshop almeja alcançar mudanças 
a longo-prazo nas relações de género e dinâmicas de 
poder a vários os níveis da sociedade (individual, in-
terpessoal, organizacional, comunitário e governamen-
tal), procurado eliminar normas prejudiciais de género 
responsáveis por um estado de saúde sexual reprodutiva 
deficiente, violência baseada no género onde a mulher 
e a rapariga têm sido as principais vítimas, entre outros 
males. Neste workshop, tópicos sobre o género foram 
discutidos numa perspectiva transversal associados, por 
exemplo, à questões sobre direitos humanos (direitos re-
produtivos, direito das mulheres, direitos sexuais, direito 
das crianças e medidas contra a violência baseada no 
gênero). 
Os Conselheiros presentes avaliaram positivamente 
os conteúdos abordados no workshop e assumiram o 
compromisso de contribuir, a nível das UB’s, para a con-
strução duma nova forma de ser e estar por parte dos 
membros da comunidade académica, despertando uma 
consciência crítica em relação aos papéis desempenha-
dos pelo homem e pela mulher com a vista a eliminação 
das normas prejudiciais ao género e a saúde sexual e 

reprodutiva. 
O Workshop foi orientado por três facilitadores 
membros do Core Group, nomeadamente a Dra. 
Dilza Andrade, o Dr. Nito Impissa e o Padre Elton 
Laissone. 
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O Reitor da Universidade Católica de Moçambique 

(UCM), Professor Doutor Padre Filipe Sungo, 

recebeu no passado dia 14 de Maio no seu gabinete, uma 

visita de cortesia do Instituto Superior de Ciências e En-

sino a Distância (ISCED), composta pelo Director Geral 

Professor Doutor Izidro Manuel e pelo Chefe do Depar-

tamento de Relações Públicas e Cooperação Internacion-

al, Professor Doutor Zacarias Magibire.

A visita teve como objectivo apresentar o novo Director 

Geral do ISCED, Professor Doutor Izidro Manuel e re-

forçar os contactos para o desenvolvimento de uma forte 

parceria. Foram passados em revista vários assuntos, 

entre os quais a situação actual da pandemia do COV-

ID-19 e os desafios que as instituições de ensino superi-

or enfrentam.

Os dois dirigentes mostraram-se satisfeitos pelo encon-

tro e consideraram este o primeiro dos vários encontros 

que poderão surgir doravante.

REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MOÇAMBIQUE RECEBE A VISITA DO 
NOVO DIRECTOR GERAL DO ISCED

Por: Júlia Lindonde 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE DOA CESTA BÁSICA E 
MASCARAS A CHEFES DE AGREGADOS 
FAMILIARES NA BEIRA

A cerimonia que teve lugar no bairro da Mun-
hava contou com a presença do Governador da 
província, Lourenço Bulha, Magnifico Reitor 
da UCM, Prof. Doutor Padre Filipe Sungo, 
Vice-reitores, Membros de direcção da região 
sede da UCM, membros da comissão sobre o 
Covid-19, funcionários da UCM e os benefi-
ciários.

Numa breve intervenção, falando aos benefi-
ciários, o Magnifico Reitor da Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) disse que esta 
iniciativa visa diminuir a carência das pessoas 
ajudando assim a manter estes longe da rua o 
que consequentemente reduzira a probabili-
dade de infecção pelo Coronavírus.

Padre Sungo disse aos beneficiários que apesar 
da Universidade estar também a ser afectada 
pela pandemia, encontrou dentro da sua re-
sponsabilidade social, fundos que possibili-
taram a aquisição dos bens aqui distribuídos 
para apoiar ao próximo e mais vulnerável.

“O pouco que a Universidade Católica de 
Moçambique consegue fez de tudo para 
partilhar com os demais” –disse o Reitor

Por sua vez, o governador da província, agra-
deceu a Universidade Católica de Moçambique 
pela iniciativa que considerou de louvável, e en-
corajou a continuar com estas acçoes, respon-
dendo de certo modo os apelos do governo no 
que concerne na redução da fome.

No âmbito da sua acção de responsabilidade social e com vista a 
mitigar os efeitos da pandemia do Coronavírus, a Reitoria da 

Universidade Católica de Moçambique (UCM) procedeu no dia 22 
de Maio, no recinto da Igreja São José da Munhava a distribuição de 
produtos de primeira necessidade, mascaras, produtos de higiene 
bem como palestras sobre os métodos de prevenção da Covid-19 e o 
uso correcto das mascaras de protecção a famílias carenciadas.

“A Universidade Católica de Moçambique tem feitos 
muitas vezes essas acções na sua responsabilidade 
social, o que é bom, e tem ajudado ao governo a solu-
cionar alguns problemas que as populações tem por 
conta do confinamento e a pobreza é um problema” 
–disse Lourenço Bulha.

Os beneficiários saudaram a iniciativa da UCM e dis-
seram que com este gesto irá ajuda-los a ficarem em 
casa, visto que não terão motivos de se fazerem a rua, 
o que os deixará longe do circuito da contaminação.

De recordar que estas acções, segundo a UCM, irão 
continuar com vista a minimizar os efeitos da Cov-
id-19.
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No âmbito da sua acção de 
responsabilidade social e 

com vista a mitigar os efeitos 
da pandemia do Coronavírus, a 
Reitoria da Universidade Católi-
ca de Moçambique (UCM) 
procedeu no dia 20 e 22 de 
Maio, no recinto da Faculdade 
de Ciências de Saúde (FCS) e 
na Igreja São José da Munhava 
a distribuição de produtos de 
primeira necessidade, mascaras, 
produtos de higiene bem como 
palestras sobre os métodos de 
prevenção da Covid-19 e o uso 
correcto das mascaras de pro-
tecção a cerca de 300 chefes de 
famílias carenciadas.

A cerimonia do dia 20 contou 
com a presença do Vice-Reitor 
da Administração e Finanças da 
UCM, Prof. Doutor Armindo 
Tambo em representação do 
Magnifico Reitor da UCM, Prof. 
Doutor Padre Filipe Sungo, o 
Presidente do Município da Bei-
ra, Engenheiro Daviz Simango, 
membros da UCM e os benefi-

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE DOA CESTA BÁSICA E 
MASCARAS A CHEFES DE AGREGADOS 
FAMILIARES NA BEIRA 

ciários do bairro de Inhamudi-
ma.

Na ocasião o Vice-Reitor disse 
que, o acto surge como parte 
das acções da UCM, no cumpri-
mento da sua vertente de re-
sponsabilidade social ajudar os 
que mais necessitam provendo 
não só a parte do ensino mais 
também a questão de alimen-
tação.

“Nós a UCM, estamos compro-
metidos com o ser humano em 
todas as suas necessidades razão 
pela qual mesmo em situações 
de muitas dificuldades arran-
jamos meios para fazermos algo 
na ajuda dos mais necessitados” 
– disse o Vice-Reitor.

Na ocasião, o Vice-Reitor fez 
saber que, as outras Faculdades 
da UCM estão neste presente 
momento muito avançados 
na preparação de actividades 
similares com vista a dar a ajuda 
necessária aos demais cidadãos 

carenciados que vivem nos lo-
cais onde estão localizados.

Por sua vez o presidente do 
Concelho Autárquico da Bei-
ra, falando aos benificiários, 
começou por parabenizar a 
iniciativa da Universidade 
Católica de Moçambique por 
esta estar a se preocupar em 
ajudar os outros principalmente 
nos momentos mais difíceis. 
Disse ainda aos presentes que 
devem conhecer os verdadeiros 
amigos. Os verdadeiros amigos 
são aqueles que nos dão a mão 
nos momentos difíceis e nunca 
nos abandonam. Esses é que são 
realmente os nossos verdadeiros 
amigos. E a UCM é uma delas 
porque esta aqui a fazer algo 
por vocês quanto estamos num 
momento de 



14 15

ASSESSORES DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE ORIENTAM 
POLÍTICAS DA INSTITUIÇÃO AOS 
ADMINISTRADORES DAS UNIDADES 
ORGÂNICAS EM TEMPO DE COVID-19

Decorreu de 22 a 23 de Jun-
ho de 2020 uma reunião 

virtual com os administradores 
das Unidades Orgânicas da Uni-
versidade Católica de Moçam-
bique (UCM) com o objectivo 
de alinhar estratégias com vista 
a funcionalidade deste sector 
em tempos da pandemia.
Na abertura da referida reunião, 
o Vice-Reitor da Administração 
e Finanças da UCM, Prof. 
Doutor Armindo Tambo, disse 
aos administradores para que 
estarem atentos ao encontro de 
modo a dar maior atenção ao 
que for a ser transmitido pelos 
diversos assessores das diversas 
áreas.
O Vice-Reitor orientou ain-
da aos administradores (tanto 
antigos bem como os recém-no-
meados) para que se envolvam 
ainda mais com a questão da 
contenção dos custos visto ser 
importante para a superação 
dos diversos desafios decor-
rentes da Pandemia e do estado 
de emergência decretado no 

país.
Na reunião foram debatidos 
assuntos ligados a vários temas 
da UCM, desde a sua imagem, 
comunicação interna e externa, 
procedimentos de benefícios 
sociais, procedimentos juríd-
icos, procedimentos de elabo-
ração de planos, orçamentos, 
execução orçamental, estatísti-
cas, questões ligadas ao registo 
académico, controle de crédito, 
procedimentos do património 
e de administração e gestão, 
gestão de recursos humanos 
entre outros.
No final da reunião o Magnífico 
Reitor da UCM, Prof. Doutor 
Padre Filipe Sungo agradeceu 
à vice-reitoria da área da Ad-
ministração e Finanças pela 
iniciativa de fazer este encontro 
entre os assessores, que foram 
os que partilharam as políticas 
da UCM em diferentes áreas, e 
os administradores. Reforçou 
a importância da colegialidade 
entre os membros de Direcção 
de cada unidade orgânica para 

o melhor desempenho da uni-
versidade. No final agradeceu a 
todos pela entrega que tiveram 
nos 2 dias do encontro.
O Magnífico Reitor da UCM 
a terminar voltou a realçar a 
necessidade de cultivar mais os 
princípios e valores católicos e 
que devem ser aplicados no dia-
a-dia, entre eles a honestidade, 
a transparência, o respeito, a 
entrega, a caridade entre out-
ros princípios universalmente 
aceites na Igreja Católica.
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FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE E RÁDIO PAX DE MÃOS 
DADA NA LUTA CONTRA A COVID -19

A Faculdade de Economia e Gestão (FEG) 
da Universidade Católica de Moçambique 

(UCM) e a Rádio Pax na Cidade da Beira estão 
preocupados com a pandemia do coronavírus 
que está a fustigar diversas latitudes, incluin-
do Moçambique. Daí que, as duas instituições, 
por sinal ambas pertencentes a Igreja Católica, 
firmaram uma parceira cujos objectivos visam 
contribuir para a divulgação de mensagens sobre 
a prevenção desta pandemia.

Com este propósito, as instituições estão a pro-
mover uma série de debates radiofónicos que vis-
am analisar o impacto económico e social provo-
cado por esta pandemia que deu lugar ao decreto 
de estado de emergência no nosso país.

O debate, cuja a primeira edição teve início 
neste domingo (7) na Rádio Pax, contou com a 
presença de convidados de luxo, tais como como 
o conceituado analista político, docente e inves-
tigador Frei Alfredo Manhiça, e o pesquisador 
da Faculdade de Economia e Gestão, Dr. Edson 
Nogueira, também membro do governo de Sofala.

Neste debate os académicos deram nota positiva 
ao Ehefe de Estado pela sua postura de prontidão 
em defesa dos ciadadãos moçambicanos decretan-
do medidas de restrições e de prevenção.
Questionados sobre se a existência acelerada dos 
novos casos até aqui revelados pode ter lugar a 
implementação do lockdowm, todos comungam 

da ideia desnecessária desta medida, pelo facto de 
ser um país dependente das importações e ex-
portções, no âmbito do PIB e apontam para a crise 
económica ja eminente no país e em particular na 
província. 

Dados tornados públicos pelo governo indicam que 
cerca de trinta empresas na provincia de Sofala ja 
estão em situação lamentável onde cerca de cente-
nas de trabalhadores já estão sem emprego.
Frei Manhiça apelou à soliedaridade dos colabora-
dores das empresas com vista a apoiar ao seu pa-
tronato a superar esta fase crítica, para futuramente 
exigir os seus direitos de recompensa.

O investigador Edson Nogueira defendeu que 
apesar do governo adoptar medidas ‘almofadas’’, 
tais como despesas com taxas e juros baixos, alívio 
no pagamento de dívidas pela banca, na factura de 
água e luz, alertou que essas medidas apoiam o “ci-
dadão normal”, porém o sector empresarial carece 
de maior apoio agora e nos próximos tempos.

Por:  Carlos Xavier
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A FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO 
DA UCM CAPACITA OS DOCENTES EM 
MATÉRIA DE USO DAS PLATAFORMAS 
PARA CONFRONTAR A PANDEMIA DO 
COVID 19

Está a decorrer a capacitação 
de docentes sobre uso efecti-

vo das plataformas informáticas 
na Faculdade de Economia e 
Gestão da Universidade Católica 
de Moçambique na Beira. Esta 
capacitação que teve início no 
dia 7 e terminará no dia 15 de 
Julho do ano corrente. 
Trata-se de uma iniciativa da 
Reitoria da Universidade cujo 
objectivo visa seguir as orien-
tações dadas pelo Governo na 
sequência do decreto presencial 
sobre a Covid 19.

Solomone Romungue, docente 
desta Instituição e orientador, 
explicou que é necessário que 
os docentes aprendam e saibam 
lidar com estas tecnologias   por 
forma a lhes facilitar no proces-
so de ensino e aprendizagem a 
distância, uma vez que a Covid 
19 não permite aglomerados de 
pessoas.
O Prof. Romungue diz ain-
da que apesar do regresso as 
aulas, temos que capacitar os 
nossos docentes, visto que a 
doença tem ganho proporções 

alarmante e daí que voltar ao 
confinamento’’ pode ser uma 
possibilidade, sendo que precis-
aremos de continuar o ensino a 
partir destas plataformas.
Os participantes mostram-se 
impressionados com a formação 
e disseram ser oportuna essa 
iniciativa vinda da reitoria. 
Celso Canda, um dos partic-
ipantes, considera ser um de-
safio a questão do regresso as 
aulas presenciais no nosso País, 
alegadamente porque em alguns 
países da Europa que o fizeram, 
isto resultou em aumento de ca-
sos. Em relação às plataformas 
entendem que as instituições e o 
País devem obter os equipamen-
tos necessários para responder a 

estes anseios. 
Canda, disse mais que o importante é 
que se cumpra com todas as medidas 
orientadas pelo governo para que o 
retorno as aulas não seja um foco de 
contaminação.
A formação teve a duração de uma 
semana e nela participaram todos os 
docentes, incluindo os docentes a tem-
po parcial. 

Por: Carlos Chavier
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TOMA POSSE NOVO DIRECTOR DA 
FACULDADE DE DIREITO (FADIR) DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE (UCM) EM NAMPULA.
No dia 13 de Março de 2020, na Sala Magna 
Nossa Senhora de África, da Faculdade de Di-
reito decorreu a primeira cerimónia oficial de 
tomada de posse de um Director da Faculdade 
de Direito (FADIR) da Universidade Católica 
de Moçambique (UCM), desde 1996, ano da 
sua inauguração. 

A cerimónia foi presidida pelo Prof. Dou-
tor Padre Filipe Sungo, Magnífico Reitor 
da UCM.

Estavam presentes os docentes, 
o Corpo Técnico Administra-

tivo (CTA) da Faculdades e out-
ros convidados, como testemu-
nhas deste evento. O Capelão das 
3 UB’s em Nampula, Pe. António 
Martinho Canera fez a oração 
de abertura, e depois da leitura 
da Biografia e do Despacho de 
nomeação do novo Director, o 
Dr. Zacarias Filipe Zinocacassa 
fez o juramento em desempenhar 
as suas funções com lealdade, 
assumindo o desafio com sentido 
ético e de responsabilidade.
Lembramos que, o Dr. Zacarias 
Filipe Zinocacassa é o quinto 
director da Faculdade de Direito 
depois de 13 anos de gestão do 
seu predecessor Padre Fernão 
Massena, conforme segue a lista 
das sucessões: Dra. Líbia Patrí-
cia Pérez (1996-1999), Dr. Al-
fredo Garcia (2000-2003), Prof. 
Cornélio de Moor (2003-2006) e 
Prof. Dr. Pe. Fernão Magalhães 
Raúl Massena (2007-2020).
Depois do acto simbólico da 
entrega da chave, o Director 
cessante, Prof. Dr. Pe. Fernão 
Massena agradeceu a todos os 
colaboradores da FADIR pelo de-

sempenho e à UCM pela oportunidade que lhe foi concedida para 
gerir a Faculdade de Direito desde 2007. Finalmente pedir perdão 
pelos erros cometidos durante o período de sua gestão.
O Director eleito agradeceu à UCM pela confiança agora deposit-
ada para gerir a Faculdade no período de 4 anos e pediu a colabo-
ração, honestidade e profissionalismo de todos os docentes e CTA 
da Faculdade. 
O Prof. Doutor Padre Filipe Sungo, na qualidade de Magnífico 
Reitor da UCM, que veio fazer o empossamento do novo Director, 
saudou aos presentes e com tom de sabedoria realçou que a missão 
da UCM é, sobretudo, formar homens e mulheres no quadro de 
um projecto integral, nas componentes: científica e técnica, ética, 
deontológica e religiosa, identificada pelos valores cristãos católi-
cos. Por isso, o novo director assume a missão principal de garantir 
este projecto de formação marcado pela qualidade. 
Aos CTA´s pediu para que pautem pelo respeito mútuo, honesti-
dade, colegialidade e profissionalismo humanizado. Aos docentes, 
o Magnifico Reitor pediu insistentemente para que a UCM contin-
ue a sustentar a qualidade de ensino com a qual ela é conhecida.

Feita a bênção final pelo Capelão, seguiu-se o momento da sessão 
de fotos que pôs fim a cerimónia da tomada de posso do novo Di-
rector da Faculdade de Direito.

Por: Felizberto Rafael 
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A REITORIA DA UCM REÚNE EM 
NAMPULA OS DIRECTORES DAS
 UNIDADES ORGÂNICAS PARA DISCUTIR 
ALGUMAS POLÍTICAS USADAS NA 
UNIVERSIDADE 

A Faculdade de Educação e 
Comunicação em Nampu-

la foi o ponto escolhido pelos 
Gestores da UCM para acolher a 
primeira reunião com os Direc-
tores das Unidades Orgânicas 
integrantes da UCM.
Dirigido pelo Magnífico Reitor 
da UCM, Professor Doutor Pa-
dre Filipe Sungo, a reunião teve 
lugar na sala Santa Teresinha de 
Ávila da Faculdade de Educação 
e Comunicação, nos dias 18 e 
19 de Março de 2020, a reunião 
teve como principal objectivo 
colocar em discussão algumas 
políticas usadas pela UCM e en-
contrar formas de gestão que se 
adequem as realidades e exigên-

cias do mercado.
Tratando-se de uma instituição 
com princípios cristãos, os en-
contros foram sempre antecedi-
das de uma missa que teve como 
propósito abençoar a longa e 
árdua caminhada dos escolhi-
dos para desempenhar aquela 
função de (Director/a). 
Durante a homilia realizada no 
dia 19, o Padre Filipe Sungo que 
presidiu, lembrou aos presentes 
a necessidade de manter os 
filhos ligados aos pais seguin-
do o exemplo do Jesus Cristo 
pelo modelo que ele é, no amor 
ao pai. Neste contexto, Padre 
Sungo convidou a comunidade 
académica da UCM (Gestores, 

Membros da Direcção, Do-
centes, CTA e Estudantes) a 
orarem pelo progresso e felici-
dade das suas famílias. 
Não obstante, num desenvolvi-
mento o Magnifico Reitor da 
UCM informou que na reunião 
a seguir da missa, reservari-
am um espaço para analisar as 
medidas de segurança face a 
nova pandemia COVID 19 que 
esta a ceifar vida de milhares de 
pessoas no mundo.
No final da missa, o Reitor, usou 
a ocasião para apresentar aos 
presentes os Gestores e Direc-
tores das Unidades Orgânicas da 
UCM. De referir que a reunião 
não só serviu para discutir as 

políticas da UCM como também permitiu a troca de experiencia e conhecimento entre os Directores.

Por: Genice Dias, Gelácio Rapieque
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A FACULDADE DE EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO PROMOVE UMA 
CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES 
SOBRE O USO DA PLATAFORMA 
MOODLE.

Os docentes da Faculdade de 
Educação e Comunicação 

(FEC) da Universidade Católi-
ca de Moçambique (UCM) em 
Nampula beneficiaram de uma 
capacitação sobre o uso da 
plataforma Moodle, nos dias 21 
a 23 de Abril de 2020. A capac-
itação teve lugar na Sala Madre 
Teresa de Calcutá da Facul-
dade e foi ministrada pelo Dr. 
Osvaldo Francisco, docente e 
Coordenador do Departamento 
de Tecnologias Educativas da 
Faculdade.
A Plataforma Moodle é um sis-
tema de gestão de aprendizagem 
e também uma plataforma 

educacional online que fornece 
ambientes personalizados de 
aprendizado para os alunos. 
Trata-se de um modelo em 
software livre, utilizado como 
ferramenta de apoio ao ensino 
e à aprendizagem e funciona, 
praticamente, como uma sala de 
aula online.
De acordo com o Dr. Osvaldo 
Francisco, falando momentos 
antes do início da capacitação, 
sublinhou que a principal 
vantagem da plataforma é 
concentrar num único espaço 
todas as informações relativas 
à disciplina; afirmou ainda que 
o objectivo principal do evento 

foi o de “capacitar os docentes 
em termos de uso correcto da 
plataforma, de maneira a que 
lecionem as suas aulas sem 
nenhuma dificuldade, princi-
palmente neste momento em 
que o país decretou o estado de 
emergência, devido à pandemia 
do Covid 19”.
Ainda na sua explanação, disse 
que a capacitação foi produtiva 
e que o uso correcto da mesma 
plataforma não será difícil, não 
obstante, declarou haver neces-
sidade de mais capacitações, 
aconselhando os participantes a 
fazerem o uso contínuo.
Importa referir que a capaci-

tação foi organizada em grupos compostos por dez (10) docentes por cada sessão de modo a manter as 
regras estabelecidas para a não propagação do vírus.

Por. Berlinda Eugénio
Fotos. Genice Dias 
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DOUTORANDOS DA 
FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
DEFENDERAM AS 
SUAS TESES NO 
CURSO DE INOVAÇÃO 
EDUCATIVA 

Os doutorandos em Inovação 
Educativa da Faculdade de 

Educação (FEC) e Comunicação 
da Universidade Católica de 
Moçambique (UCM), em Nam-
pula, defenderam as suas teses 
no passado dia 23 a 28 do mês 
de Abril do ano de 2020, através 
de videoconferência, usando a 
plataforma Microsoft Teams.
A defesa foi presidida pelo 
Professor Doutor Fernando 
Canastra, Vice-Reitor da Área 
Académica em representação 
do Magnífico Reitor da Uni-
versidade, Professor Doutor 
Padre Filipe Sungo. O evento 
contou com a participação dos 
Professores Doutores das Uni-
versidades Católicas de Moçam-
bique e Portugal, das Univer-
sidades Rovuma, Academia 
Militar, Universidade Lúrio e 
Universidade Pedagógica como 
membros dos Júris, entre eles 
arguentes e vogais.
Com a duração de três anos, 
o curso de Doutoramento em 
Inovação Educativa procura 
contribuir para a inovação, ex-
celência e desenvolvimento das 

áreas relacionadas às ciências 
de educação, e por isso, foram 
apresentados temas relaciona-
dos com as experiências vividas 
no dia-a-dia e inquietações que 
assolam o sistema educacional 
do nosso país - Moçambique.
Com base nas apresentações 
pelos doutorandos, percebe-se 
que durante a formação tiveram 
a capacidade de aprofundar os 
conhecimentos e desenvolver as 
suas pesquisas de acordo com a 
realidade encontrada nas áreas 
de estudo.
Salientamos que as defesas 
decorreram em duas fases: a 
primeira realizada com sete (7) 
candidatos e a segunda fase re-
alizar-se-á nos dias treze (13) e 
catorze (14) de Maio do ano em 
curso e será composta por quat-
ro (4) candidatos. Não obstante, 
importa referir que a Faculdade 
de Educação e Comunicação, 
para além do Doutoramento em 
Inovação Educativa, que vai na 
sua 5ª edição neste ano, oferece 
também o Doutoramento em 
Ciências da Comunicação com 
as seguintes linhas de investi-

gação: Comunicação Organiza-
cional, Comunicação Empresar-
ial e Comunicação Digital

Por. Berlinda Eugénio
Fotos. Genice Dias e Gelácio Rapieque
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A FACULDADE DE EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO PROMOVE UMA 
FORMAÇÃO PARA DOCENTES SOBRE 
MICROSOFT TEAMS

A Faculdade de Educação e Co-
municação (FEC) - Univer-

sidade Católica de Moçambique 
(UCM), em Nampula, promoveu 
uma formação sobre Microsoft 
Teams, nos dias 09 a 12 de Junho 
do ano de 2020, na Sala Madre 
Teresa de Calcutá da Faculdade.
Esta formação foi ministrada pelo 
Dr. Osvaldo Francisco, Docente e 
Coordenador do Departamento 
de Tecnologias Educativas e pelo 
Dr. Layton Fredrick, Coordena-
dor do Centro de Informática da 
Faculdade e contou com a par-
ticipação de todos os docentes 
internos distribuídos em grupos 
de 10/por dia, de forma a cumprir 
com as orientações do decreto 
presidencial.
O Dr. Layton Fedrick, falando 
momentos depois do término da 
formação, sublinhou que houve 
a necessidade da formação pois 
é através desta plataforma que 

a Direcção conseguirá manter 
encontros sem a necessidade da 
presença física dos seus colabo-
radores. E isso, de certa forma, 
ajudará a todos a prevenir a 
propagação do Covid-19. Esta 
ocasião foi um momento opor-
tuno porque a plataforma irá 
garantir a interacção mútua entre 
a Direcção, docentes, estudantes e 
funcionários, tendo por fim afir-
mado que esta foi produtiva. 
Os docentes Tomas Alfredo e Gré-
cia Eugénio, participantes desta 
formação afirmaram ter estimado 
a sessão formativa e considerar-
am ter sido mais um aprendizado 
pois estavam habituados a manter 
contactos com outras plataform-
as, tais como o Zoom, Skype e a 
Googlemeet e ficaram satisfeitos 
em adicionar mais uma plata-
forma para o trabalho.
Salienta-se que Microsoft Teams é 
uma plataforma unificada de co-

municação que combina conver-
sas, videoconferências, armazena-
mento de arquivos e integração de 
aplicativos no local de trabalho. 

Por. Berlinda Eugénio Paulino,Vânia Bênesse 
Fotos: Berlinda Eugénio Paulino
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FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRONÓMICAS (FCA) DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE (UCM) EM CUAMBA 
CONTA COM UMA NOVA DIRECTORA 

Teve lugar na passada quin-
ta-feira, dia 12 de Março do 

corrente ano, na Sala Magna, a 
cerimónia de tomada de posse 
da nova Directora da Facul-
dade de Ciências Agronómicas 
(FCA) da Universidade Católica 
de Moçambique (UCM), Engª 
Cornélia da Natividade Alber-
to Gafah, em substituição do 
Dr. Edson Camacho dos Santos 
Nogueira. Deu-se início do even-
to com oração de abertura, pro-
ferida pelo Reverendo Pe. James 
Mwingani, Pároco da Paróquia 
São Miguel de Cuamba em repre-
sentação da sua Excelentíssima 
Reverendíssima Dom Atanásio 
Amisse Canira, Bispo da diocese 
de Lichinga. 
Depois da apresentação da 
Biografia e leitura do despacho 
de nomeação da Directora, feito 
pelo secretário Dr. Nito Impissa, 
seguiu-se ao juramento, onde 
a Directora da FCA, prometeu 
cumprir as funções e desempen-
har com lealdade, com o sentido 
ético e de responsabilidade no 
exercício das suas actividades 
como gestora da FCA.
 De seguida, o Director ces-
sante, Dr. Edson Nogueira, fez a 
entrega do relatório e da chave 
simbólica a actual Directora da 
FCA. Durante a sua intervenção, 
agradeceu ao Magnifico Reitor 
Prof. Doutor Padre Filipe Sungo, 
ao Magnifico Reitor Cessante 
Prof. Doutor Pe. Alberto Ferrei-
ra, aos Vices Reitores e ao Prof. 
Doutor Padre Rafael Sapato – 
Vice cessante, a toda comunidade 
académica e colaboradores do 

Instituto de Educação a Distan-
cia, por apoio incondicional e 
conselhos enquanto Director da 
FCA e ainda por ter merecido a 
confiança de servir a FCA du-
rante três anos. 
A actual directora na sua inter-
venção, endereçou uma saudação 
especial a sua Magnificência e 
a todos presentes. No que con-
cerne ao cargo confiada, a direc-
tora aceitou comprometendo-se 
em encarar todos os desafios que 
lhe espera pela frente, aprender 
dia a dia, com a orientação da 
Reitoria e dos colegas da FCA 
(Estudantes, docentes, CTA, e 
Parceiros) que abraçam a causa 
da Faculdade. Comprometeu-se 
também em garantir o cresci-
mento, a qualidade, a inovação 
na formação dos estudantes, 
o bem-estar dos funcionários, 
gestão transparente na busca 
dos objectivos que a Faculdade 
almeja atingir. No final da sua 
intervenção, disse ao Magnífico 
Reitor da UCM “As portas da 
FCA estão abertas para a Vossa 
Magnificência, venha sempre que 
puder afim de partilhar as suas 
sábias palavras em prol do desen-
volvimento da UCM e da nossa 
Unidade básica em particular”. 
O Magnifico Reitor da UCM, 
Prof. Doutor Padre Filipe Sungo, 
durante o seu discurso, lem-
brou a todos a missão e visão da 
UCM, disse ainda que a Univer-
sidade apesar de ter princípios 
Católicos, ela acolhe todos e 
pediu aos presentes, a pautar-
em pelo respeito dos princípios 
universalmente aceites pela Igreja 

Católica.
  Todavia, agradeceu aos novos 
ingressos pela escolha da FCA. 
Pediu também aos docentes que 
sejam criativos na investigação 
e optem as boas metodologias 
para os estudantes no sentido de 
facultar o Processo de Ensino e 
Aprendizagem
Contudo, o Magnifico Reitor da 
UCM, terminou o discurso com 
o seguinte conselho “A preguiça é 
a irmã mais velha da Pobreza”.
Depois da bênção final, a Mestre 
de Cerimonia Drª Ana Arone, 
convidou a todos duma manei-
ra separada para uma secção 
de foto, que antecedeu com um 
brinde de champanha. 
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FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
GERAL DE CUAMBA VISITAM O 
CAMPO EXPERIMENTAL DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRONÓMICAS DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 

No passado dia 13 Março de 2020, a Faculdade 
de Ciências Agronómicas (FCA) da Univer-

sidade Católica de Moçambique (UCM), recebeu 
no seu campo Experimental, os estudantes da 12ª 
classe da Escola Secundária de Cuamba (ESGC) 
com o objectivo de tornar os alunos familiarizados 
com a prática da agricultura.
Os estudantes foram acompanhados pelo Eng. 
Gregory Saxon que explicou o funcionamento dos 
equipamentos para a obtenção de ração, deixando 
assim os estudantes muito entusiasmados com a 
ideia de se juntar à família FCA no ano que vem. 
Em entrevista, a professora da Agro- Pecuária 
da ESGC, Engª Ana Paula Teixeira, justificou 
a escolha da visita ao campo experimental da 
FCA, mencionando a FCA ser uma faculdade 
com docentes qualificados na área de agricultura, 
por apresentar uma grande área para a prática 
de agricultura, confirmada por este campo apre-
sentar diversas variedades de culturas, ensaios 
de estudantes de finalistas FCA, a existência da 
parte pecuária (criação de gado bovino, caprino, 

frangos) e também por existir uma fábrica de ração. 
Todas estas áreas demonstram o objectivo primordial 
de conciliar a teoria e a prática, aproveitando assim as 
potencialidades que a FCA possui.
Em entrevista, a estudante da ESGC de nome Joaqui-
na Ana Cuambi, mostrou-se feliz e louvou a iniciativa 
da direção da Escola. Teve conhecimento que a FCA 
pratica a agricultura inorgânica aliada a vários méto-
dos, exemplo disso é a consociação de culturas (milho, 
feijão, soja e outras). Em relação à fábrica de ração, ela 
disse estar feliz com o que aprendeu. 
Por outro lado, o estudante da ESGC Dirceu Cas-
tro, sublinhou como pontos preponderantes naquele 
aprendizado, a rotação, consociação de culturas, agri-
cultura de conservação no caso do mulching e a lavou-
ra profunda. No que concerne à fábrica de ração, disse 
estar surpreso por ter visto o capim moído a servir de 
alimento para o gado e cama para os frangos.
Para este aprendizado juntaram-se 250 estudantes da 
Escola Secundária Geral de Cuamba com os respectivos 
professores, estudantes estagiários da FCA e o Eng. 
Gregory Saxon, responsável pelo campo experimental.

Por: Belito Oliveira 
Fotos: Edson Chivanza
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FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRONÓMICAS (FCA) E INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (IED) 
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE DOAM PRODUTOS  
ALIMENTARES E DE HIGIENE AOS
IDOSOS EM CUAMBA

No âmbito da campanha de solidariedade com 
o lema “Um funcionário – um produto” a Fac-

uldade de Ciências Agronómicas (FCA) e o Institu-
to de Educação a Distância (IED), da Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) em Cuamba, 
ofereceram na passada sexta-feira (29) aos idosos 
assistidos pelo Instituto Nacional da Acção Social 
(INAS), produtos alimentares e de higiene, com 
o objectivo de apoiar este segmento vulnerável da 
nossa comunidade decorrente da pandemia. 
Na ocasião a Delegada do Instituto Nacional da 
Acção Social (INAS), Drª. Julieta Paissene, deu as 
boas vindas aos colaboradores da FCA e do IED, 
tendo de seguida apresentado a representação dos 
idosos presentes.
Em seguida, o Director Adjunto Pedagógico da 
FCA, Eng. Sueco Albino Cipriano contextualizou 
o motivo da presença da FCA e do IED naque-
la Instituição. Durante a sua intervenção disse: 

“Temos o espírito de amar o próximo sem dissimil-
itude como rege a Igreja Católica e neste período 
de pandemia temos a consciência de que existem 
pessoas que vivem em condições mais difíceis, por 
isso a Universidade Católica de Moçambique não 
ficou alheia a esta situação e a nível interno fez-se 
a angariação de produtos, que granjeámos com 
sucesso”. Ao terminar, apelou aos idosos a optarem 
pelo uso de máscaras nos locais de aglomeração 
como meio de protecção entre outras medidas. 

O Coordenador do IED, Dr. Momade Abubacar 
Tauate, alude que a escolha do INAS se deveu por 
ser uma instituição que trabalha com pessoas mais 
carenciadas e que neste momento devem ficar em casa 
como uma das medidas para travar a contaminação 
de COVID -19. “Neste sentido, achamos melhor fazer 
qualquer coisa que possa fazer a diferença daquilo que 
já está sendo feito por algumas Instituições como a 
vossa”. – Terminou Dr. Tauate.
Na ocasião, a Delegada do INAS em Cuamba, Drª Juli-
eta Paisene, asseverou que o envolvimento da UCM 
– FCA e o IED, no âmbito da responsabilidade Social 
para assistir e dar mão aos beneficiários significa um 
reforço para o INAS, pois o centro possui 331 benefi-
ciários e neste momento o INAS necessita de pessoas 
de boa vontade, organizações e instituições como a 
UCM, para reforçar aquilo que o governo oferece. 
Referiu ainda que, a responsabilidade do Ministério 
de Género Criança e Acção Social ao COVID -19 é 
continuar a prestar assistência Social a pessoas caren-
ciadas que estão no sistema e identificar os candidatos 
a beneficência, reiterando ainda que neste estado de 
emergência todos são chamados a ficarem em casa e as 
actividades no Centro Aberto estão temporariamente 
fechadas. 
A vinda da UCM - FCA e o IED revela a respos-
ta a um pedido formulado no primeiro estado de 
emergência, no qual o INAS pediu a todas pessoas 
de boa fé e as instituições a darem suas contribuições 
contactando o INAS. 
A finalizar a Drª Julieta Paisene congratulou a UCM, 
nomeadamente a FCA e o IED, por ser a primeira 
Instituição a se juntar na luta desta causa ao nível do 
distrito.
No final os beneficiários mostraram-se felizes pela 
iniciativa da UCM – da FCA e do IED em particular.

Por: Belito Oliveira
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A Faculdade de Ciências 
Agronómicas (FCA) da 

Universidade Católica de 
Moçambique (UCM), conta 
possui um termómetro de 
infravermelhos, desde o dia 
27 de Maio do presente ano, 
com o objectivo primordial 
da medição de temperatura 
corporal de modo a reduzir o 
risco a propagação do coro-
navírus.
Com o crescente aumento de 
casos de Covid-19 em Moçam-
bique, em particular na zona 
norte, esta medida aumenta as 
medidas preventivas a facul-
dade tem em uso para mini-
mizar a propagação do vírus 
dentro das suas instalações.  
A Directora da FCA, Eng. 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRONÓMICAS (FCA) DA
 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE (UCM) CONTA COM 
TERMÓMETRO PARA
TRIAGEM DO COVID-19 EM CUAMBA

Cornélia Gafah, disse que o 
aparelho foi adquirido com 
fundos próprios, sendo que 
a escolha do modelo foi pelo 
facto deste não carecer de 
contacto com os utentes no 
momento de triagem. Acres-
centou que a intenção é de for-
talecer as medidas existentes 
na UB de combate ao coro-
navírus (lavagem de mãos, uso 
de máscara e distanciamento 
social), e garantir a triagem 
antes do acesso as instalações. 
Ao terminar, aconselhou as 
demais instituições que ainda 
não adoptaram a medida para 
o fazerem de forma a partic-
iparem na luta contra propa-
gação da Covid-19.
Em entrevista, o utente Eng. Por: Belito Oliveira  

Armando Langa, regozijou-se 
pela iniciativa empreendida pela 
Direcção da FCA, pois o ter-
mómetro facultará o processo de 
avaliação de temperatura neste 
momento árduo. Em adição, 
afirmou que todos utentes irão 
corresponder com as orientações 
que apelam à observância de 
todas as medidas emanadas em 
pandemia.
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A FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
(FCA) DA UNIVERSIDADE LÚRIO 
(UNILÚRIO) EM PARCERIA COM A 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MOÇAMBIQUE - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA), EM 
CUAMBA, DIVULGAM RESULTADOS DO 
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE 
NECESSIDADES E OPORTUNIDADES DO 
PROJECTO OKP –MOZ - 10488

No âmbito do projecto OKP-MOZ 10488, a Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da UniLúrio e a Fac-
uldade de Ciencias Agronómicas (FCA) da UCM, juntaram-se na passada segunda-feira dia 8 de Junho 

do corrente ano, com os parceiros locais da FCA para divulgar o resultado do Estudo de Avaliação de Ne-
cessidades e Oportunidades do Projecto OKP –MOZ -10488, um projecto que tem como objectivo ajudar a 
melhorar os programas das escolas vocacionais na área de agricultura na região norte do país, com foco para 
a cadeia de valores, segurança alimentar e nutricional. 

Estiveram no encontro representantes da FCA da UCM, FCA da UniLúrio – Unango em Cuamba, Serviços 
Distritais de Actividades Económicas (SDAE), Sociedade Algodoeira do Niassa (SAN), União de Campone-
ses e Instituto Agrário de Mitucue.  
Após as saudações dos presentes, na apresentação feita pela Directora da Faculdade, Eng. Cornélia Gafah 
e o Director do projecto, Eng.Leonild Moises (UniLúrio), foi mencionado que a Faculdade de Ciências 
Agronómicas da UCM e a UniLúrio devem desenvolver pesquisas participativas no âmbito do projecto para 
melhorar as práticas de agricultura, capacitar em formações os Institutos Médios por via da criação de comu-
nidades de práticas que farão uma ligação entre Universidade-Institutos-Parceiros e respectiva extensão às Por: Belito Oliveira 

comunidades. Um dos desafios que se verificou segundo os empregadores foi a falta de experiência dos recém 
graduado, sendo que estes necessitam do aumento na parte prática durante a formação. 
Foram definidas algumas ideias para o plano de acção que serão usadas no workshop de validação do Estudo 
de Necessidades e oportunidades no final de Junho do ano corrente. 
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Faculdade de Gestão de Turismo e Informática da 
Universidade Católica de Moçambique em Pemba realizou 
no passado dia 28 de Fevereiro aula de sapiência no âmbito 
da abertura do ano letivo de 2020

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO 
E INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE EM 
PEMBA REALIZOU NO PASSADO DIA 
28 DE FEVEREIRO AULA DE
SAPIÊNCIA NO ÂMBITO DA 
ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2020
Realizou-se no passado dia 28 de Fevereiro do ano em curso, na sala Magna da Faculdade de 

Gestão de Turismo e Informática (FGTI) da Universidade Católica de Moçambique (UCM) a 
abertura do ano Letivo de 2020, da Universidade Católica de Moçambique, cuja a cerimónia oficial 
teve lugar na cidade da Beira. 

A cerimónia contou com a presença dos membros de Direção da FGTI, representantes de outras 
Instituições de Ensino Superior, Docentes da Faculdade, Corpo Técnico Administrativo e Estudantes 
da FGTI. A mesma iniciou com a celebração Eucarística, presidida pelo Reverendo Padre Valeriano 
Perezo, em representação da Sua Excelência Reverendíssima, Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo da 
Diocese de Pemba.

O segundo momento da cerimónia, foi marcado 
pela intervenção da Professora Doutora Bianca Ger-
ente, Diretora da Faculdade, tendo desejado a todos 
boas vindas e votos de um bom ano académico. Em 
seguida, fez a devida apresentação dos convidados de 
Honra, Membros de Direção da FGTI, Coordenadores 
de Cursos, Docentes, Membros do Corpo Técnico 
Administrativo e Estudantes da Faculdade. 

No seu discurso, a Diretora da Faculdade, disse que “o 
início do ano lectivo é sempre um momento especial, 
um momento de renovação de esforços e compromis-
sos de parte a parte. E acrescentou dizendo que como 
gestores e docentes da FGTI, reafirmam a prontidão 
em continuar a colaborar com os conhecimentos e 
inteligência para a formação dos estudantes”.

Acrescentou ainda que dos Estudantes, espera-se o 
empenho cada vez mais nos estudos, cultivando um 
espírito aberto, crítico, colaborativo, e de muita ex-
igência não só para com os docentes, mas também 
para com eles próprios.

Disse ainda estar certa de que é essencial a consoli-
dação da qualidade e inovação para o desenvolvimento 
da Universidade Católica de Moçambique, em particu-
lar da FGTI para se atingir o objetivo de estar entre as 
melhores Universidades de Moçambique.

Para a sua aula de sapiência, este ano a FGTI contou 
com a presença Dra. Evelyn Santos, Doutoranda em 
Psicologia da Educação e Investigadora no Centro 
de Investigação em Didática e Tecnologia da Univer-
sidade de Aveiro, sob o lema: “A qualidade do Ensi-
no Superior: Desafios Éticos na Formação Humana 
e Profissional”, onde enfatizou o quão é importante 
manter a Ética em todas as esferas da vida, e estimu-
lou a reflexão no seio de todos que se fizeram pre-
sentes na cerimonia de abertura do ano letivo por 
forma a optarem pelo bem.

A cerimónia foi abrilhantada por vários momentos, 
dentre eles, teatro e música que traziam à tona a 
necessidade e importância de fazer parte do meio 
académico.

No fim da cerimónia, o Assistente Espiritual da Fac-
uldade, Padre Valeriano Perezo deu a Bênção final.

Por: Catija Bhikha, Joana Soares
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Secretário de Estado 
da Província de Cabo 
Delgado visita a 
Faculdade de Gestão 
de Turismo e In-
formática em Pemba 
(FGTI)

Por: Catija Bhikha, Josefina Lourenço.
Foto: Francisco Namonera

No passado dia 11 de Junho de 2020, o 
Secretário de Estado da Província de 

Cabo Delgado Professor Catedrático Dr. 
Armindo Ngunga, visitou a Faculdade de 
Gestão de Turismo e Informática da Univer-
sidade Católica de Moçambique em Pemba. 
Durante a visita estiveram presentes a Direc-
tora da Faculdade, Professora Doutora Bian-
ca Gerente, o Director Adjunto Pedagógico, 
Dr. Domingos Rhongo, o Administrador da 
Faculdade, Dr. António Salião, e a Relações 
Públicas, Dra. Catija Bhikha. A visita tinha 
como objectivo conhecer as instalações 
da Faculdade e conceder um encontro de 
cortesia com os membros de Direcção da 
Faculdade supracitada. Por sua vez, Sua Ex-
celência Professor Catedrático Dr. Armindo 
Ngunga, veio acompanhado da sua equipe 
de trabalho, dentre eles membros do Gover-
no e quadros do Gabinete e Imprensa.
Na mesma ocasião, Sua Excelência Professor 
Catedrático Dr. Armindo Ngunga congratu-

lou a Faculdade pelas actividades que estão 
a ser levadas a cabo durante a pandemia e as 
medidas de segurança adoptadas no âmbito 
do COVID-19.
Para encerrar a visita houve um encontro de 
balanço na Sala Magna da FGTI onde todos 
os membros integrantes na visita tiveram 
a oportunidade de falar sobre a Faculdade, 
sendo notável a satisfação de todos. 
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A Faculdade de Gestão de 
Turismo e Informática da 

Universidade Católica de Moçam-
bique em parceria com a Direcção 
Provincial de Saúde da Província 
de Cabo Delgado, no passado dia 
20 de Março do ano em curso 
acolheu uma palestra na Sala 
Magna da Faculdade em matéria 
de prevenção do COVID-19. 
No âmbito da prevenção e vig-
ilância internacional da infecção 
por Coronavírus-19, doença com 
início na China e que actualmente 
constitui uma pandemia global, 
urge a necessidade de difundir 
mensagens para toda a comu-
nidade académica sobre a pre-
venção desta doença.
Para a palestra a Faculdade con-
tou com a presença do Dr. Leonil-
do Nhampossa, Chefe do De-
partamento de Saúde Pública na 
Província de Cabo Delgado, que 
explicou à comunidade académi-
ca sobre o surgimento e possíveis 
desta nova pandemia e alertou 
para a necessidade de se prevenir.

O Dr. Leonildo orientou aos 
presentes para a necessidade da 
higienização constante das mãos 
com água e sabão, os cuidados 
a se ter no manuseamento dos 
alimentos, orientou que no caso 
de se ter viajado recentemente 
para um país com casos de 
Coronavírus que se mantenha em 
quarentena durante 14 dias, que 
se evite o contacto directo com 
outras pessoas e no primeiro sinal 
de febre, constipação ou tosse se 
deve ligar para o Alô Vida pe-
los números 84146/82149/1490 
ou dirigir-se imediatamente à 
Unidade Sanitária mais próxi-
ma. Acrescentou ainda que era 
necessário abrir as janelas para 
a maior circulação de ar em 
qualquer local fechado, e orientou 
que sempre que tossir ou espirrar 
cubra a boca com o braço dobra-
do em forma de V e de seguida 
se lave as mãos como forma de 
ajudar a não propagar o vírus no 
caso de ser positivo.
Disse ainda que o Coronavírus 

causa infecções semelhantes a 
uma gripe comum e pode provo-
car doenças respiratórias mais 
graves como a pneumonia.
Na ocasião todos os presentes 
tiveram oportunidade de esclare-
cimento de dúvidas e questões 
consideradas pertinentes para a 
prevenção desta pandemia global. 
O médico afirmou ainda que de 
acordo com dados estatísticos a 
doença se tem propagado muito 
rápida e em muitas das vezes letal 
em pessoas de uma idade avança-
da e com a imunidade fraca. E 
para terminar a palestra apelou 
a todos a não propagar o pânico, 
mas sim a prevenção do COV-
ID-19.

Por: Catija Bhikha
Fotos: Edson Tomé

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E 
INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE EM 
PARCERIA COM A DIRECÇÃO 
PROVINCIAL DE SAÚDE DA 
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO, 
ACOLHE PALESTRA EM MATÉRIA DE 
PREVENÇÃO DO COVID-19

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO 
E INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE CONTA 
COM MAIS UMA PROFESSORA 
DOUTORA NO SEU QUADRO DE 
DOCENTES 
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No passado dia 26 de Junho do ano corrente, decorreu nas instalações da Faculdade de Gestão de Turis-
mo e Informática (FGTI) da Universidade Católica de Moçambique, uma defesa online de Doutoramen-

to na sala São Francisco Xavier, pelas 15:30 minutos, com a duração de 2 horas e 30 minutos. 
Arsília Maiela, Docente da FGTI, afecta ao Departamento de Turismo defendeu com sucesso a tese intitula-
da: Perceção das comunidades locais acerca do Desenvolvimento do Turismo na Ilha do Ibo para obtenção 
do grau de Doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento de pela Universidade Aberta de 
Lisboa. Esta teve como orientadores a Professora Doutora Filipa Fernandes e o Professor Doutor João Simão, 
ambos daquela Universidade e como principais argumentadores o Professor Doutor Hermano Carmo, José 
Carlos Venâncio, Jorge Trindade e Sandra Caeiro da mesma instituição.
A Professora Doutora Arsília Maiela foi parabenizada pelo trabalho bem estruturado, com um dispositivo 
conceptual claro e uma metodologia adequada, obtendo uma nota final de 17 valores. Estiveram presentes 
durante a apresentação, os membros de Direção da Faculdade e familiares, que juntos acompanharam a defe-
sa a partir da sala devidamente organizada para esta actividade. A defesa teve o seu término por volta das 18 
horas.

Por: Catija Bhikha, Josefina Rafael
Fotos: Edson Tomé

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO 
E INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 
CAPACITA FUNCIONÁRIOS DA 
SECRETARIA EM MATÉRIA DO SISTEMA 
PRIMAVERA

Com o objetivo de impulsionar a qualidade na 
prestação de serviços, aumentar a produtiv-

idade, reduzir o trabalho, capacitar a equipe de 
trabalho para o uso de novas ferramentas e melhorar 
o clima organizacional da instituição, a Faculdade 
de Gestão de Turismo e Informática da Universi-
dade Católica de Moçambique em Pemba, capac-
itou no passado dia 2 de Julho do corrente ano os 
funcionários da Secretaria em matéria do Sistema 
Primavera.
A capacitação teve a duração de duas horas e foram 
abordadas matérias como: software Primavera para 
Secretaria, Extrato de Conta, Vendas e Encomendas 
no que concerne a impressão da ficha de matrícula, 
impressão do NIB, busca do nome do Estudante e 
Clientes. De realçar que a mesma foi preparada e 
organizada a nível interno da Faculdade e contou 
com a orientação do Sr. Vladimir Namiva, Chefe do 
Sector da Contabilidade da Faculdade de Gestão de 
Turismo e Informática da UCM.
Os colaboradores mostraram-se satisfeitos pela 
oportunidade sendo que a mesma serviu para min-

imizar as dificuldades existentes naquele sector da 
Faculdade, para integrar e qualificar a equipe de modo 
que os serviços tenham um alto padrão de qualidade, 
a produtividade seja maximizada e não haja necessi-
dade de trabalho adicional por falta de competência. 
De referir que a capacitação seguiu as regras de segu-
rança no âmbito da COVID-19.

Por: Catija Bhikha, Josefina Lourenço
Fotos: Edson Tomé
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A Faculdade de Gestão 
de Turismo e In-

formática da Universidade 
Católica de Moçambique 
em Pemba, promoveu um 
Workshop sobre Super-
visão e Arguição na pas-
sada terça-feira, dia 07 de 
Julho do ano em curso, 
na sala Magna da Facul-
dade, com o objetivo de 
actualizar as normas de 
supervisão e avaliação de 
trabalho de fim de curso 
em uso na Universidade 
Católica de Moçambique 
aos Docentes.

O Workshop teve como 
facilitador o Dr. Domin-
gos Rhongo, Director 
Adjunto Pedagógico da 
Faculdade de Gestão de 
Turismo e Informática da 
UCM, e, fizeram parte do 
mesmo todos os Docentes 
a tempo integral da Fac-
uldade. Para responder 
às medidas de segurança 
no âmbito da prevenção 
contra o Covid-19, os Do-
centes foram organizados 
em cinco grupos compos-
tos por dez pessoas em 
cada grupo.

Um dos principais pon-
tos exortados pelo facil-
itador aos Docentes foi 
o do uso das normas de 
supervisão e elaboração 
de trabalhos para que 
estes possam alcançar 
um nível ideal do que 
se almeja dentro de um 
trabalho de fim de curso. 
Na mesma ocasião invo-
cou alguns artigos per-
tinentes no processo de 
supervisão dos trabalhos 
patentes no Regulamen-
to Geral da UCM, onde 
citou o artigo 26 que 

fala dos procedimentos 
gerais para a elaboração 
da monografia e disser-
tação. 
Para terminar os Do-
centes mostraram-se 
satisfeitos e agradecidos 
pela iniciativa da Di-
recção, salientando que 
a observância destas 
normas é crucial porque 
o trabalho de fim de 
curso representa uma 
síntese de toda formação 
universitária. Encoraja-
ram também a Direcção 
a promover mais vezes 

iniciativas do género. 
O referido Workshop teve o seu início às 8 horas e terminou por volta das 16 horas do mesmo dia.

Por: Catija Bhikha, Josefina Lourenço
Fotos: Josefina Lourenço

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO 
E INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE PRO-
MOVE UM WORKSHOP SOBRE 
SUPERVISÃO E ARGUIÇÃO PARA 
DOCENTES A TEMPO INTEGRAL

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS 
NATURAIS E MINERALOGIA REALIZA 
CERIMÓNIA DE ABERTURA DO ANO 
ACADÉMICO

A Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia (FAGRENM) da Universidade Católica de 
Moçambique(UCM) realizou no passado dia 28 de Fevereiro do ano de 2020 a cerimónia de abertura 

do ano académico no Auditório Santo Agostinho. Participaram na cerimónia docentes, estudantes, CTA da 
FAGRENM e Instituto de Educação à Distância (IED), bem como representantes de instituições públicas e 
privadas sediadas em Tete.
A cerimónia iniciou com a celebração eucarística, presidida pelo Reverendo Padre Vital Conala, Vigário da 
Diocese de Tete, em representação de Sua Excelência Reverendíssima Dom Diamantino Antunes, Bispo da 
Diocese de Tete. Na sua homilia, o Reverendo Padre Vital destacou a importância de colocarmos Deus em 
primeiro lugar em todas as coisas que fazemos, seja nos estudos, assim como no trabalho docente. A missa 
terminou com a envocação de bençãos para o ano lectivo que se inicia.

Depois da celebração eucarística seguiu-se a apresentação das notas de boas vindas e a apresentação dos 
membros de Direcção pelo Professor Doutor Narane Talaquichanda, Director da Faculdade, que de seguida 
convidou a Directora Pedagógica da Faculdade, Mestre Eva Quembo, a fazer a apresentação dos Coordena-
dores dos cursos, docentes e CTA da FAGRENM e do IED.

A aula de Sapiência subordinada ao tema “A Qualidade no Ensino Superior: Desafios Éticos na Formação 
Humana e Profissional” proferida pelo Professor Doutor Padre Alfredo Manhiça, docente da Faculdade de 
Economia e Gestão, focou-se num primeiro momento na qualidade do ensino e das instituiçoes de ensino, 
e num segundo momento, falou sobre a importância de se usarem os princípios ético-morais para conter os 
impulsos animalescos, próprios da natureza humana.
Depois da aula de Sapiência foi apresentada uma peça teatral pelos membros do núcleo Tiri-Tonse.
Por fim, foi proferida a bençao final.
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PROFESSOR DOUTOR 
NARANE MUSSAGY 
TALAQUICHANDE TOMA 
POSSE COMO NOVO 
DIRECTOR DA FACULDADE 
DE GESTÃO DE RECURSOS 
NATURAIS E MINERALOGIA 
DA UCM EM TETE

Tomou posse no dia 26 
de Fevereiro do ano 

em curso, o novo Director 
da Faculdade de Gestão 
de Recursos Naturais e 
Mineralogia (FAGRENM) 
da Universidade Católica 
de Moçambique (UCM) 
Professor Doutor Narane 
Mussagy Talaquichande, 
em substituição do Profes-
sor Doutor Nelson Amade. 
A cerimónia de tomada 
de posse foi presidida 
pelo Magnifico Reitor da 
Universidade Católica 
de Moçambique, Profes-
sor Doutor Padre Filipe 

Sungo, que na ocasião 
apelou aos docentes e es-
tudantes a terem sempre 
o espírito da pesquisa e 
investigação. 
O Magnifico Reitor 
da UCM apelou ainda 
ao novo Director da 
FAGRENM para que 
durante o seu mandato 
se pautasse sempre por 
uma postura profission-
al e uma conduta ética, 
respeitando sempre os 
princípios que regem a 
Universidade Católica. 
Ao Professor Nelson 
Amade - Director ces-

sante o Magnifico Reitor 
endereçou palavras de 
agradecimento pelo 
serviço prestado com 
dedicação e empenho 
aquela Faculdade.
Até a altura de sua 
nomeaçao, o Professor 
Doutor Narane Mussagy 
Talaquichande exercia 
o cargo de coordena-
dor do departamento 
de Economia e Gestão, 
onde era responsável 
pelos Cursos de Mestra-
dos em Administração 
de Negócios e Gestão de 
Recursos Humanos, na 

Faculdade de Educação 
e Comunicação da 
Universidade Católica 
de Moçambique em 
Nampula.
Testemunharam o acto 
da tomada de pos-
se, colaboradores da 
Faculdade e Recursos 
Naturais e Mineralo-
gia (FAGRENM)  e do 
Instituto de Educação 
a Distância (IED) e 
respectivos estudantes. 

Por: Ana Paula Meque 
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FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS 
NATURAIS E MINERALOGIA DA UCM 
DOA PRODUTOS ALIMENTARES E DE
 HIGIENE ÀS COMUNIDADES 
CARENCIADAS EM TETE

No âmbito da Campanha de 
Solidariedade destinada 

às comunidades em situação 
de vulnerabilidade, levada a 
cabo pela Faculdade de Gestão 
de Recursos Naturais e Min-
eralogia, realizada na passada 
sexta-feira - dia 26 de junho do 
corrente ano, foram oferecidos 
produtos alimentares e de hi-
giene aos idosos com deficiên-
cia visual. 
O acto de solidariedade para 
este grupo social na cidade de 
Tete, teve como foco os idosos 
residentes no Bairro Mateus 
Sansão Muthemba e os resi-
dentes no Centro de Acolhi-
mento Rainha da Paz.
Durante a entrega dos produ-

tos, o Assistente Espiritual da 
Faculdade – Pe. Filipe Ajuda 
Ernesto, explicou que o objectivo 
era o de poder partilhar com as 
pessoas que se encontravam em 
situações de vulnerabilidade dev-
ido à pandemia.  Explicou que os 
produtos tinham sido angariados 
na Comunidade Universitária 
da Faculdade, no qual terminou 
a sua explanação dando uma 
pequena palestra sobre o uso 
correcto das máscaras e a sua 
respectiva higienização.
Tomando a palavra, o Secretário 
do Bairro, a Chefe da Unidade e 
o representante dos idosos agra-
deceram pela presença e pelo 
apoio da UCM, apelando para 

que o gesto de amor ao próximo 
e de partilha fosse permanente.

Por: Ana Paula Meque

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS 
FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS DA UCM 
REALIZA ABERTURA DO ANO LECTIVO E 
ACADÉMICO 2020

A Faculdade de Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos (FAGREFF) da Universidade Católica de 
Moçambique (UCM) realizou no passado dia 28 de Fevereiro do ano em curso, no Auditório DOM 

ÉLIO, a cerimónia de abertura simples do ano Lectivo e Académico sob o lema “A Qualidade No Ensino 
Superior: Desafios Éticos Na Formação Humana e Profissional”.
A cerimónia de abertura do Ano Lectivo na FAGREFF foi antecedida de uma Celebração Eucarística, pre-
sidida por sua Excelência Reverendíssima Dom Atanásio Amisse Canira, Bispo da Diocese de Lichinga. 
Após a celebração eucarística, coube ao Pe. Adelino Alfredo Lopes, Capelão da FAGREFF, dar as notas de 
boas vindas a todos os convidados e à comunidade académica ali presente, agradeceu a presença de todos os 
participantes convidados e membros das instituições do ensino superior, os prelados das confissões  religiosas 

sedeadas na cidade de Lichinga, os estudantes noviços e antiquados que são o motivo da simbólica cerimónia 
que estavam a testemunhar simultaneamente presidida pelo magno chanceler na cidade da Beira. 

Convidou os estudantes do primeiro ano a sentirem-se em casa porque escolheram a melhor instituição do 
ensino superior da urbe. E depois de apresentar os grupos que compõem a Pastoral Universitária como o de 
São Gabriel Arcanjo (responsável pela animação da vida espiritual), o do Núcleo Umpepe (Saúde Reprodu-
tiva e Sexual, Género e HIV/SIDA) e Grupo Cultural (entretenimento), convidou a todos para que escolham 
um dos grupos para uma formação completa. 
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Seguiu-se a apresentação dos 
membros de Direcção, dos coor-
denadores, dos docentes, CTAs e 
estudantes da FAGREFF realizada 
pelo Prof. Doutor Felipe André 
Angst, Director da FAGREFF, 
e nessa altura aproveitou para 
cumprimentar a todos os convi-
dados, em especial ao Bispo pela 
disponibilidade e fez menção dos 
cursos que a FAGREFF oferece 
para o ano 2020, dando destaque 
ao curso de Licenciatura em 
Gestão de Recursos Florestais e 
Faunísticos que é o curso que dá 
nome à UB; adiante mencionou o 
curso de Direito, Contabilidade e 
Auditoria, mestrado em Admin-
istração e Gestão de Negócios 
(MBA), Gestão e Administração 
Educacional e Direito Administra-
tivo, por fim apresentou o corpo 
docente para cada curso mencio-
nado.
Posteriormente e de acordo com 

o programa do dia, seguiu-se a 
aula de sapiência sob tema “A 
Qualidade no Ensino Superior: 
Desafios Éticos na Formação 
Humana e Profissional”, da qual 
foi orador, Dr. Stiven Manuel, 
Director Adjunto-Pedagógico da 
Unidade Básica. Em sua inter-
venção fez menção às controvér-
sias existentes no Ensino Superi-
or, referenciando que os aspectos 
relacionados ao tema em questão 
surgem no âmbito da garantia da 
qualidade do Ensino Superior, 
com o objectivo de responder às 
exigências de desenvolvimen-
to do País. Referiu ainda que a 
qualidade no ensino superior em 
Moçambique depende da união 
entre as instituições de ensino 
para que esta seja satisfatória, as 
Instituições de Ensino Superior 
devem produzir conhecimento 
científico para formar cidadãos 
dotados de competências e 

profissionalismo que sejam capazes 
de contribuir para o desenvolvimento 
do País, apelou para que a comuni-
dade académica, em concreto do-
centes e estudantes realizem inves-
tigações cientificas, participem de 
jornadas científicas e demais eventos 
de carácter cientifico e académico, 
pois o que identifica uma Universi-
dade é a investigação e esta faz parte 
dos desafios do Ensino Superior em 
Moçambique.
 Para terminar, o orador apresentou 
os desafios éticos na Formação Hu-
mana e Profissional, dentre os quais 
encontramos os seguintes desafios: 
mobilizar os saberes científicos para 
resolver os problemas da sociedade; 
desenvolver competências nos es-
tudantes, potenciar os estudantes 
para fazerem novas coisas; o respeito 
& humildade académica; a human-
ização da ciência e dos seus actores, 
produção de conhecimento pelos 
docentes e por fim a cultura cientifica 
para formar melhores cidadãos.  
Fizeram parte da cerimónia Sua 
Excelência Reverendíssima Dom 
Atanásio Amisse Canira, Bispo da 
Diocese de Lichinga, Representantes 
de Instituições de Ensino Superior, 
Representante da Direção de Ciên-
cia e Tecnologia, Ensino Superior 
e Técnico Profissional, Instituições 
Religiosas, a Direcção, Estudantes, 
Docentes e CTA’s da FAGREFF. O 
evento contou com vários momen-
tos culturais proporcionados pelos 
estudantes pertencentes ao Núcleo 
Umpepe e Grupo Cultural, através de 
canto, dança e peça teatral. 

Por: Tapsiny Nunes Manuel
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FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS 
FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS DA UNIVER-
SIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 
CAPACITA DOCENTES EM MATÉRIA DE 
PLANIFICAÇÃO DIDÁCTICA

No passado dia 22 de Feverei-
ro de 2020, decorreu nas 

instalações da UCM-FAGREFF, 
a Primeira Sessão Presencial de 
Capacitação em matéria de Planifi-
cação Didáctica. A formação teve 
início com uma oração proferida 
pelo Pe. Adelino Lopes, Capelão da 
UB, tendo em seguida o Prof. Dou-
tor Felipe André Angst, Director 
da FAGREFF dado as notas de boas 
vindas e procedendo com a apre-
sentação do programa.  Referiu que 
o ano académico começa com uma 
jornada de formações psicoped-
agógicas sendo esta, a primeira de 
muitas em virtude do cumprimento 
das exigências actuais do ensino 
superior, que actualmente requer 

que os docentes tenham um de-
terminado número de horas de 
formações psicopedagógicas. 
A capacitação teve como objec-
tivos contribuir para a melhoria 
da qualidade da formação de 
docentes do Ensino Superi-
or, actualizar conhecimentos 
e competências científicas e 
pedagógicas e partilhar algu-
mas orientações didácticas de 
planificação de uma Unidade 
Curricular. Esta teve como 
facilitador Dr. Stiven Manuel, 
Director-Adjunto Pedagógico da 
FAGREFF. Em sua intervenção o 
orador referenciou que a plan-
ificação deve ser bem-feita e 
programada, em seguida apre-

sentou a calendarização das tarefas 
incluindo nesta alguns tópicos 
necessários para a elaboração de 
uma planificação didáctica, que 
deverá culminar com a elaboração 
de uma planificação semanal de 
aulas e a posteriormente a sua 
apresentação apresentação. É rel-
evante salientar que a capacitação 
é contínua, estando a decorrer 
nas Aulas Online – na Plataforma 
Moodle. 

No final, o Prof. Doutor Felipe 
André Angst expressou o seu agra-
decimento aos docentes lembran-
do que são estes que dão vida, di-
namismo à Faculdade e fazem com 
que esta exista, desafiou-os a apos-

tarem na sua evolução académica, 
para que continuem com os estudos 
e ainda repisou que estes devem 
procurar entender o Sistema de En-
sino Superior para que o processo 
de Ensino e Aprendizagem se torne 
mais fácil. Nesta vertente, terminou 
dizendo que os docentes devem ser 
um exemplo para os seus estudantes 
no âmbito da pesquisa, devem 
ser professores pesquisadores e 
envolverem-se na divulgação da 
Missão e Visão da FAGREFF entre 
os estudantes e para o seu próprio 
domínio.
Participaram da capacitação os 
membros de Direcção e 46 docentes 
a tempo inteiro e parcial dos vários 
cursos ministrados na FAGREFF.

Por: Tapsiny Nunes Manuel
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FACULDADE DE RECURSOS FLORESTAIS 
E FAUNÍSTICOS DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE 
PARTICIPA NA ARBORIZAÇÃO URBANA 
DO MUNICÍPIO DE LICHINGA

A Faculdade de Recursos Florestais e Faunísti-
cos da UCM, a ESTAMOS, a DPTAD-

ER-Serviços Provinciais de Florestas e Fauna 
Bravia e o Conselho Municipal da Cidade de 
Lichinga realizaram, no passado dia 21 de Março 
do ano em curso, a Arborização Urbana do bairro 
de Sanjala no Município de Lichinga.
Anualmente é celebrado no dia 21 de Março, o 
Dia Internacional da Floresta. No presente ano, as 
festividades tiveram como lema “Florestas e Bio-
diversidade: preciosas demais para ser perdidas”. 
Nesse âmbito a UCM-FAGREFF, a ESTAMOS, a 
DPTADER, e o Conselho Municipal realizaram a 
arborização urbana por meio de plantio de árvores 
de sombra da espécie Acácia sp no bairro Sanjala, 
no Município de Lichinga. 

O principal foco foi o de consciencializar a popu-
lação sobre a importância do plantio das árvores, 
quer ao nível do equilíbrio ecológico e ambien-
tal, bem como da própria qualidade de vida dos 
cidadãos. Foram plantadas aproximadamente 
300 árvores, tendo feito parte desta actividade 
os docentes, estudantes do curso de Licenciatura 
em Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos 
da UCM, alunos da Escola Secundária Eduardo 
Mondlane e representantes de diversas entidades 
Públicas e Privadas.

De acordo com os organizadores desta actividade, 
o plantio de árvores não deve apenas ser realiza-
do no dia da floresta ou em dias comemorativos, 
devendo ser feito no cotidiano por todos, pois 
actualmente estamos a enfrentar o problema do 
aquecimento global, e uma das formas mais eficaz-
es de combater este fenómeno é por meio do plan-
tio de árvores. Visto que, somos nós, os protago-
nistas do abate excessivo de árvores sem efectivar 
a sua reposição, contribuindo deste modo para o 
aumento dos gases do efeito estufa. 

A actividade de consciencialização, sensibilização 
e plantio de arvores é contínua, tendo inicio no 
dia 21 de Março (Dia Internacional das Florestais) Por: Tapsiny Nunes Manuel

e terminará no dia 22 de Abril (Dia Mundial da Terra).

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
E POLÍTICAS (FCSP) E O CONSELHO 
AUTÁRQUICO DA CIDADE DE 
QUELIMANE REVITALIZARAM LAÇOS DE 
COOPERAÇÃO ENTRE A AS DUAS 
INSTITUIÇÕES

A Faculdade de Ciências Sociais e Políticas (FCSP) da Universidade Católica de Moçambique (UCM) e o 
Conselho Autárquico da Cidade de Quelimane (CAQ), estreitaram os seus laços de cooperação, na pas-

sada sexta-feira, dia 15 de Maio de 2020. 
A situação que o país vive por causa da pandemia do Covid19, não inibiu a visita do Director da FCSP, Prof. 
Doutor Lino Marques Samuel, ao Presidente do Conselho Autárquico, Prof. Doutor Manuel de Araújo, com o 
objectivo de revitalizar os laços de cooperação entre as duas instituições com vista à realização de actividades 
de desenvolvimento em áreas comuns.
Durante o encontro foram destacadas áreas que compreendem domínios de ensino, investigação e extensão, 
áreas estas que carecem de reforço para a concretização dos objectivos na resolução de problemas locais. 
Igualmente foram considerados os estágios dos estudantes bem como o desenho de cursos específicos de cur-
ta e média duração nas áreas de desenvolvimento comunitário, tecnológico e socioeconómico que se enquad-
rem nos desafios atuais.
O Director da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da UCM foi sintético na sua abordagem ao frisar que 
a UCM se encontra no processo de estabelecer linhas de extensão de modo a se manifestar e a se envolver 
cada vez mais na vida das autarquias.
Manuel de Araújo, disse que a sua visão é tornar Quelimane uma cidade universitária e que várias acções 
foram realizadas no passado, mas se perderam com o tempo, apontando alguns exemplos tais como a re-
alização de lançamento de livros, concurso de literatura, exposições de artes, palestras, pesquisas e outras 
atividades. Frisou que quer ver estas mesmas acções revitalizadas novamente. Manuel de Araújo acresceu que 
em tempos de crise as universidades deviam submeter os estudantes a trabalhos técnicos e científicos 



60 61

para dotá-los de experiências práticas nas suas áreas de estudo. 
Os dois dirigentes foram unânimes em afirmar que o encontro foi frutífero pelos consensos alcançados e 
que a breve trecho se vai começar a colher os frutos desta parceria.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAM-
BIQUE E GOVERNO DA PROVÍNCIA DA 
ZAMBÉZIA CRIAM PARCERIAS EM ÁREAS 
COMUNS

O Governador da Província da Zambézia, Pio Au-
gusto Matos recebeu em seu gabinete no passado 

dia 29 de Maio de 2020 o Director da Faculdade de 
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica 
de Moçambique, Professor Doutor Lino Marques 
Samuel.
O Governador da Zambézia Pio Augusto Matos, disse 
na ocasião, que o governo da Zambézia reconhece o 
papel que Faculdade desempenha no desenvolvimen-
to da província, na formação de quadros qualificados 
que hoje notoriamente servem a província em vários 
sectores das instituições públicas e privadas.
O Director da FCSP, Lino Marques Samuel, agrade-
ceu ao governo pelo reconhecimento feito e salientou 
que a Faculdade esta aberta para apoiar o governo na 
implementação de diversas actividades. Apresentou 
ainda os diversos cursos de Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento que a FCSP leciona.
Ambos dirigentes mantiveram um encontro de 40 

minutos, onde abordaram vários assuntos, com 
destaque para a pandemia do Covid-19 e para o 
apoio institucional em áreas comuns.
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A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCI-
AIS E POLÍTICAS DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE RECEBE OS 
PRIMEIROS PROFESSORES DOUTORES NA 
SUA INSTITUIÇÃO

A Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade Católica de Moçambique re-

cebeu os primeiros Professores Doutores ao nível 
da instituição. Tratam-se do Prof. Doutor Lino 
Marques Samuel, Director da Faculdade, e a Prof. 
Doutora Maura Rodrigues. Ambos defenderam 

o seu Doutoramento em Educação Inovativa, na 
Faculdade de Educação e Comunicação, da Uni-
versidade Católica de Moçambique, em Nampula. 
Devido à prevenção da propagação do Covid19, 
ambos apresentaram o trabalho de fim de curso 
(tese) via videoconferência.
A Doutorada Maura Rodrigues, que apresentou o 
seu trabalho de fim de curso com a nota de 18 va-
lores, mostrou – se bastante satisfeita e agradeceu 
à UCM pela oportunidade de ter adquirido novos 
conhecimentos. Enquanto que o Doutorado Lino 
Marques Samuel, que apresentou a sua tese com a 

nota de 19 valores, diz que se sentiu emocionado e muito 
feliz, acrescentou que aprendeu muito e dedicou bastante 
do seu tempo para adquirir competências na sua área de 
formação. Ao terminar a sua locução encorajou a todos 
que ainda não estão no programa de Doutoramento para 
se inscreverem, pois, o futuro académico passa pela qual-

ificação doutoral.
Neste momento, a Faculdade de Ciências Sociais e Políti-
cas da Universidade Católica de Moçambique, conta com 
2 Professores Doutores.

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
E POLÍTICAS (FCSP) UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE (UCM) 
PARTICIPA NA CAPACITAÇÃO SOBRE 
BIOSSEGURANÇA- PCI NO ÂMBITO DO
COVID-19 EM QUELIMANE

Entre os dias 23 a 24 de 
Junho de 2020, a Facul-

dade de Ciências Sociais e 
Políticas (FCSP) da Univer-
sidade Católica de Moçam-
bique (UCM) participou 
numa Capacitação sobre 
Biossegurança - PCI no 
âmbito do COVID-19, que 
teve lugar no Hospital Geral 
de Quelimane. 

Na referida capacitação a 
FCSP esteve representada 
por seis colaboradores. Esta 
teve o seu início marcado 
com as notas de boas vindas 
dirigidas pelo Director do 
Hospital Geral de Que-

limane Vicente Renad 
Guimarães do Rosário. 

Durante a capacitação 
foram abordados alguns 
temas que retratam as 
medidas de prevenção e 
combate ao COVID-19, 
nomeadamente: o his-
torial do surgimento da 
pandemia e razão da 
sua rápida propagação 
pelo mundo, Biossegu-
rança-PCI no trabalho 
no âmbito da pandemia, 
desinfecção de viaturas e 
locais geralmente fre-
quentados por pessoas, 
uso de termómetro para 

medir a temperatura 
corporal, seguidos de ex-
ercícios práticos ligados a 
doença em causa.

No final da capacitação os 
colaboradores da Facul-
dade de Ciências Sociais 
e Políticas e funcionári-
os de saúde presentes 
estimaram a iniciativa 
da Direcção do Hospital 
apelando a que capaci-
tações como esta sejam 
contínuas, mostrando 
também a sua satisfação 
pela aquisição de novos 
conhecimentos úteis para 
a instituição e para a so-

ciedade no âmbito das 
medidas de prevenção e 
combate ao COVID-19.
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Por:  Tânia Andicene

CAPACITAÇÃO SOBRE MÉTODO DE 
DILUIÇÃO E MISTURA DO 
HIPOCLORITO DE SÓDIO USADO PARA 
O COMBATE A COVID-19



66

Como medida de preparação para o retorno das aulas presenciais, a Faculdade de Ciências Sociais e Políti-
cas (FCSP) da Universidade Católica de Moçambique (UCM) participou no dia 3 de Julho de 2020 numa 

capacitação sobre o método de Diluição e Mistura do Hipoclorito de Sódio no Combate a COVID-19, que 
teve lugar no Auditório da referida faculdade.  

A capacitação foi ministrada pelo Chefe de Farmácia do Hospital Central de Quelimane, Dr. Hélder Roberto 
Mussa João, e visava dotar de conhecimento ao pessoal da FCSP de como usar este método para o processo 
de higienização dos seus espaços na faculdade.

Durante a capacitação foram abordados temas que versam sobre a prevenção e sobre a diluição do hipoclori-
to de sódio no combate a COVID-19, especificamente o cálculo das fórmulas estabelecidas pelo MISAU, no 
âmbito das medidas de prevenção e combate da COVID-19. 

Por: Tânia Andicene

Os colaboradores da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas presentes na capacitação, com maior ênfase 
os de apoio, estimaram a iniciativa da Direcção em trazer o pessoal de saúde para explicar os procedimentos 
para os quais o aprendizado ira servir para o seu uso tanto na faculdade bem como na vida quotidiana.


