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UNIPÚNGUÈ EMPOSSA FUNCIONÁRIOS

V

inte e nove funcionários da
Universidade Púnguè tomaram
posse, quarta-feira, 27 de Novembro, na cidade de Chimoio. Trata-se
de quadros recentemente nomeados para exercer funções de direcção, chefia e confiança, a nível
da Sede, Extensão de Tete, Faculdades, Gabinetes, Departamentos e Repartições.
Discursando na ocasião, a Reitora
da UniPúnguè, Profa. Doutora
Emília Nhalevilo, felicitou aos empossados e instou-os a combater a
corrupção, um inimigo da qualidade
do ensino.

A cerimónia foi presenciada por docentes, corpo técnico-administrativo,
membros do Conselho Universitário e convidados.
A Universidade Púnguè, com um total de 306 funcionários, resulta da restruturação da então Universidade Pedagógica.

LINDONDE INSTA ESTUDANTES A REALIZAREM PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS

Prof Doutor Lourenço Lindonde

E

studo linguístico em Moçambique: uma
proposta em direcção à pesquisa sobre
escolhas linguísticas em contexto multilingue foi tema de palestra proferida pelo
Prof. Doutor Lourenço Mateus Lindonde,
Vice-Reitor da Universidade Púnguè no
dia 10 de Outubro, na cidade de Chimoio.
Os usos linguísticos em Moçambique constituem uma área ainda por explorar, con-

Terminou o ensino médio ou equivalente?
Busca uma formação superior de qualidade?
Junta-te a nós, Junta-te à Universidade Púnguè

siderou o palestrante, para quem
a pertinência dos resultados da
pesquisa sociolinguística está em
permitir-nos obter evidências sobre a dinâmica de uso do Português e das línguas bantu de
Moçambique.
As
línguas
usadas
pelos
diferentes estratos sociais, dentre
eles, políticos, médicos tradicionais, agentes da justiça, foram
apontadas como exemplos de
áreas de estudo sociolinguístico
que carecem de descrição.
Noutra elocução, o Director do
Curso de Licenciatura em Ensino
de Inglês, Mestre Milton Conqui,
disse que grande parte das
monografias desenvolvidas pelos
estudantes
versam
sobre

questões didácticas. E, também
concordou com a ideia dos estudantes
enveredarem
pelas
pesquisas sociolinguísticas.
“As relativas oblíquas de locativo
no Português de Moçambique” é
título do livro de estreia do Prof.
Doutor Lourenço Lindonde, recentemente lançado no Chimoio.

Estão abertas as inscrições (online) até o dia 18 de Dezembro
Faça já pelos endereços:
https://comissao.up.ac.mz
https://comissao2.up.ac.mz
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O FNI DIVULGA O RELATORIO DE MONITORIA NA UNIPÚNGUÈ EXTENSÂO DE TETE
O Fundo Nacional de Investigação, instituição financiadora do projecto intitulado Levantamento das Potencialidades Turísticas da Província de Tete
que está sendo implementado pelos
pesquisadores desta Universidade, sob
a coordenação do Prof. Doutor Ringo
Benjamim Victor, divulgou recentemente o relatório da primeira monitoria
das actividades realizadas no âmbito da
concretização deste projecto, nesta
primeira fase da sua implementação.
De acordo com o Prof. Doutor Ringo
Benjamim Victor, coordenador do Projecto, trata-se de uma iniciativa que objectiva, inventariar e mapear os atractivos turísticos e avaliar suas potenciali-

dades a nível da Província de Tete,
auxiliando o Governo, sector privado,
público na planificação para o desenvolvimento deste sector. Além disso,
pretende-se divulgar a imagem mercadológica do mesmo no país e no
estrangeiro.
Este projecto conta com a parceria
da Direcção Provincial de Turismo e
Cultura de Tete, Associação dos
operadores Turísticos de Tete, comumente designado por Associação
do Turismo e Hotelaria, Restauração,
Agências de Viagem, Rent a Car Cotadas.
A equipe de Monitoria do FNI, representada pela Dra Kisimenda Paúnde

e Elsa Nhantumbo, afirmou que
as actividades estiveram em conformidade com os objectivos planificados na proposta e os resultados alcançados enquadramse na categoria de EXCELENTE.

ESTUDANTES DE GEOGRAFIA OFERECEM LIVROS À ESCOLA VILA NOVA
ro.
Os estudantes orientados pela docente da disciplina,
Rosalina Furede, visitaram as instalações da escola e
receberam informações sobre os efectivos escolares, o
processo de inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais, entre outros assuntos de igual
relevância.
Para além destas visitas de estudos enquadradas na
cadeira de práticas pedagógicas gerais, o curso de geografia tem também realizado feiras de cultura e visitas
guiadas em zonas de conservação florestal e turísticas.

E

studantes do curso de Ensino de Geografia, na
Universidade Púnguè, ofereceram livros à Escola
Secundária Vila Nova no dia 24 de Outubro, na cidade
de Chimoio. Trata-se de manuais das disciplinas de
Geografia e História, dois exemplares de cada, que
vão reforçar o acervo bibliográfico existente na biblioteca
da
escola.
O acto enquadra-se no plano das práticas pedagógicas gerais que os estudantes desenvolvem
naquele
estabelecimento
de
ensino.
O Director Adjunto Pedagógico para o primeiro ciclo
na ESVN, João Magaio, agradeceu o gesto e encorajou a universidade a continuar com iniciativas do géne-
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MINISTÉRIO DO INTERIOR BUSCA PARCERIA JUNTO DA
UNIPÚNGUÈ

“Sentimo-nos muito felizes pela forma
calorosa que nos receberam, pela sensibilidade com que a universidade teve em
relação a nossa manifestação de interesse em firmar parceria, disse a Chefe do
Departamento Central dos Serviços Sociais da Polícia da República de Moçambique, Maria das Dores, aquando do encontro que teve com a Direcção da
UniPúnguè, no dia 23 de Outubro, em
Chimoio.
O encontro foi realizado a pedido do Ministério do Interior, entidade que busca
junto da Universidade Púnguè uma par-

ceria que possibilite a formação
dos seus quadros e de filhos
orfãos de ex-funcionários daquele
ministério.
Das Dores disse ainda que o
Ministério do Interior já teve um
memorando do género com a
extinta Universidade Pedagógica. Por seu turno, o Prof. Doutor
Loureço Lindonde, Vice-Reitor
da UniPúnguè disse estar confiante que a parceria será uma
mais valia tendo em conta que a
universidade já contava e continua contando com alguns serviços do Ministério do Interior, em
particular,
os
da
PRM.
Na sua deslocação à UniPúnguè, Maria das Dores fez-se
acompanhar do Delegado Provincial dos Serviços Sociais da
PRM em Manica, Isaias João, e
demais quadros.

FOTOS E FACTOS

12 DE OUTUBRO
Dia do Professor

17 DE NOVEMBRO
Dia Internacional do Estudante

Por memorando de entendimento
UNIPÚNGUÈ E UEM VÃO DESENVOLVER PROGRAMAS CONJUNTOS

Reitores: UniPúnguè e UEM

A

s Universidades Púnguè e Eduardo
Mondlane passam a cooperar em matérias
académica, científica, desportiva e cultural. A
vontade foi expressa por meio da assinatura de
um memorando de entendimento entre as duas

instituições de ensino superior,
no dia 03 de Dezembro, em Maputo.
No mesmo protocolo, as universidades acordam em desenvolver
programas conjuntos, dentre os
quais, intercâmbio de docentes e
pesquisadores, mobilidade de
docentes para leccionar nos cursos de Graduação e Pósgraduação,
elaboração
de
currículos e planos de estudo,
entre outros.
Falando na ocasião, Emília
Nhalevilo, Reitora da UniPúnguè,
agradeceu a forma pela qual a
Universidade Eduardo Mondlane
abriu as portas para dar lugar a

assinatura do memorando.
Frisou
ainda
que,
a
UniPúnguè
pretende
colaborar com a UEM em
vários projectos de investigação sobretudo, os ligados
ao ambiente pelos desafios
que a zona centro possui. Por
sua vez, Orlando Quilambo,
Reitor da UEM, disse esperar
usufruir do potencial científico
da UniPúnguè, das vantagens
comparativas que a sua localização oferece e da criação
de condições para a encubação de iniciativas que respondam às demandas do
sector
educacional
em
Moçambique.
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UNIPÚNGUÈ CAPACITA CRIADORES DE GADO EM MATÉRIA DE PROCESSAMENTO DE CARNE E DERIVADOS

PRIMEIRA MULHER PHD NA
UNIVERSIDADE PÚNGUÈ

uarenta e cinco criadores de gado do Posto Administrativo de
Messica Aldeia, no distrito de Manica,
foram capacitados em matéria de processamento de carne e derivados,
Setembro último, por técnicos da Universidade Púnguè. A acção enquadra
-se no rol de actividades a desenvolver no âmbito do Projecto de Processamento de Carne e Derivados, financiado pelo FNI – Fundo Nacional de
Investigação.
Segundo a coordenadora do projecto,
a Engenheira Emília Jaciara, a formação visa dotar os criadores de conhecimentos relacionados com o processamento de carne e derivados usando
meios convencionais e não convencionais, com a finalidade de agregar
valor à carne, prolongar o período de
conservação usando as técnicas de
secagem e defumação e despertar o
espírito
de
empreendedorismo.
O projecto engloba duas fases, tendo
sido capacitados estudantes do Curso

ara Tajú torna-se na primeira
mulher a terminar com êxito,
semana finda, a formação no grau
de Doutoramento, enquanto funcionária da Universidade Púnguè. A
Profª Doutora Sara Tajú formou-se
em Biotecnologia na Universidade
de São Paulo, no Brasil, tendo defendido a tese "Isolamentos com
actividade esquistossomicida presentes na macroalga marinha
Ochtodes
secundiramea
(Montagne) Howe (Rhodophyta,
Gigartinales)”.

Q

de Agropecuária, na primeira fase,
posteriormente integrados na equipe de facilitados, na segunda fase.
Para além da comunidade, a formação abrangeu líderes comunitários e técnicos dos Serviços Distritais de Actividades Económicas de
Manica.
O encerramento da segunda fase
está previsto para o dia 30 de Outubro com a apresentação dos resultados da implementação das
técnicas aprendidas pelos produtores.

S

PRIMEIRA FEIRA DE NEGÓCIOS
E CULTURA

A UNIPÚNGUÈ EXTENSÃO DE TETE COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DO ESTATÍSTICO

P

or ocasião do dia Internacional do
Estatístico, que se assinala no próximo dia 20 de Outubro, sob o lema
Fazer da Estatística uma Ferramenta
para a tomada de decisões, a Universidade Púnguè, Extensão de Tete, sob a
coordenação do Curso de Estatística,
promoveu na manhã de hoje, 18 de
Outubro, uma mesa redonda seguida
de actividades culturais. A efimeride, que contou com a participação de
cerca de 150 membros da comunidade
universitária, entre docentes, pesquisadores, estudantes, entre outros convidados.
À margem da data, a Mestre Madalena
Tirano Bive, no seu discurso de abertura, sob um olhar depurado sobre os
temas, desafiou os docentes e estudantes a engajar se nas pesquisas pu-

ras como uma estratégia de intervenção nas causas sociais para
impulsionar as dinâmicas sociais.
os oradores: Mestres Abrantes
Mussafo, Percio Chitata, Sérgio
Castigo, Jaime Luís,
Nicholas
Manwere e o dr. Pedro, de forma
geral, partilharam os resultados de
pesquisas de intervenção social

A

Universidade Púnguè organizou a primeira edição da feira
de negócios e cultura, no dia 21 de
Outubro, na cidade de Chimoio. O
evento contou com a presença de
expositores internos e empresas
públicas e privadas que colocaram
aos olhos do público obras de arte,
horticulas, vestuários, comida típica da província de Manica, entre
outros.O evento coincidiu com o
encerramento
das
jornadas
científicas, marcado
com
a
premiaçãos dos melhores trabalhos apresentados.
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