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TEMAS DO BOLETIM
1-Visita

O

CEPOG é um órgão que visa monitorar os cursos de pósgraduação da Universidade
Pedagógica
com as funções de supervisionar e propor
as alterações ao currículo dos cursos de
pós-graduação,
em
especial as cadeiras
do tronco comum; organizar seminários de
pesquisa para os cursos de pós-graduação;
elaborar horários do
tronco comum; Seleccionar os docentes do
tronco comum; articular as actividades
de
parceria
com
outras universidades
e escolas; garantir a
publicação periódica
dos cadernos de pesquisa
de
pósgraduação; divulgar
os cursos de pósgraduação; este boletim visa divulgar
mensalmete os eventos neste âmbito.

de Trabalho à UP Mani-

ca;
2-Possibilidades de Bolsa de
estudo no Brasil;
3-Iª Conferência Internacional de
Filosofia dos Países Africanos
Falantes da Língua Portuguesa;
4-Lançamento da Revista de
Geografia
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A

1-VISITA DE TRABALHO À UP MANICA
direcção do CEPOG, Alberto Felisberto Cupane –

Director e António Xavier Tomo – Chefe do Departamento,
reuniu-se nos dias 16/06/2015 com os responsáveis da
pós-graduação da UP Manica e Beira em Manica. Os de UP
Tete não se fizeram presente na referida reunião devido a
agenda do trabalho. De referir que de entre vários pontos
abordados merecem destaque: A pertinência de abertura
do mestrado em AGE em 2016 na delegação de Manica;
Registo dos docentes da Delegação no sistema ephorus;
Preparação do documento da Reforma Curricular dos
Mestrados; A experiência da UP Beira na gestão dos cursos da pós-graduação; Encontro com os mestrandos e mal
parados da delegação; Estudo e debate de Normas de Pósgraduação da UP; Registo dos docentes da Delegação no
sistema ephorus; Actualização da Estatística da Formação;
Registo dos docentes da ESTEC da delegação no sistema
ephorus que decorreu no distrito de Manica.
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2-POSSIBILIDADES DE BOLSA DE ESTUDO NO BRASIL

N

o dia 29 de junho do ano em curso, o Centro de

Pós-graduação promoveu um encontro entre o director do centro cultural Moçambique Brasil e os estudantes de Pós-graduação e Graduação da Universidade Pedagógica. No encontro o director do centro explicou as possibilidades criadas pelo governo brasileiro
para a atribuição de bolsas dos estudantes do mundo
inteiro com destaque aos africanos. Ele mostrou as
estatísticas que apontam a Colômbia e Moçambique
como principais beneficiários da bolsa Brasileira. Os
gráficos projectam estes dois países no topo com
maior número dos estudantes, sobretudo, nos níveis
de mestrado e doutoramento.
Os endereços electrónicos para acesso a informação:
DCE: WWW.dce.mre.gov.br; dce@itamaraty.gov.br;
Capes: WWW.capes.gov.br; cpro@capes.gov.br;
CNPQ: WWW.cnpq.br; pec-pg@cnpq.br
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3-Iª Conferência Internacional de Filosofia dos Países Africanos Falantes da Língua Portuguesa
A Escola doutoral de Filosofia realizou nos dias 02 e 03 de Julho de
2015, no Anfiteatro II do Campus de Lhanguene da Universidade
Pedagógica a conferência acima citada subordinada ao Lema: Por
uma Filosofia da Cultura da Paz. O lema colocou em debate o
problema da preservação da paz, como preocupação comum dos
países africanos.
A Iª Conferência Internacional de Filosofia dos Países Africanos
Falantes da Língua Portuguesa visava:
Reflectir sobre o sentido da paz em África;
Pensar o papel da educação para a promoção do espírito da tolerância;
Divulgar as reflexões filosóficas africanas sobre as aporias da
paz e soberania para o desenvolvimento humano.
O Centro de Pós-graduação fez-se presente neste encontro académico e parabeniza a escola pelo facto de ter proporcionado um
debate académico sobre a paz em África, ter promovido a cultura de paz e espera que os resultados sejam divulgados em revistas da pós-graduação existentes na UP.
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4-LANÇAMENTO DA REVISTA DE GEOGRAFIA

O

centro de Pós Graduação da UP, CEPOG, lançou no dia

13 de 07 de 2015 o primeiro número da revista Educação,
Pesquisa e Sociedade. O CEPOG pretende com a revista criar
espaço de publicação para os estudantes da Pós-graduação
de diversos cursos que a Universidade Pedagógica lecciona.
De referir que este número é o segundo, o primeiro foi dos
estudantes de Filosofia que foi publicado em 2010.
Para a cerimónia do lançamento da revista foram convidados os directores da pós-graduação ao nível das Faculdades
e Escolas, os estudantes com artigos na revista, a direcção da
Faculdade de Ciência da Terra, PROPPE, os organizadores da
revista e o pessoal técnico administrativo. Todavia, nem
todos os convidados fizeram-se presente na cerimónia.
Os intervenientes apelaram a necessidade de tornar a revista cada vez mais robusta potenciando as linhas de pesquisa
de cada curso. Destacaram também a ideia de que os artigos
devem evoluir para as pesquisas posteriores, o que implica a
criação de grupos de pesquisa que garanta a ligação entre o
graduado e a Escola ou a Faculdade.
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A

revista é composta de 15 artigos da área de educa-

ção que se subdivide em currículo, formação de professores, a necessidade de integração do currículo local nas
nossas academias, o uso de material cartográfico no ensino de geografia, o processo de desenvolvimento de competências em ciências, o processo de avaliação e a contribuição do sistema de informação geográfica.
Finalmente, os participantes foram unanimes em afirmar
que estas revistas não podem ser confinadas nos campus
universitários da UP. Elas devem libertar-se e atingirem
outras instituições e outros grupos sociais.

PERSPECTIVAS
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