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O ano académico 2013 terminou
Pesquisa.
Este
seminário
que
com dois eventos ligados à Pesquisa e
pretendia fazer um levantamento das
Extensão na Universidade Pedagógica
principais actividades de pesquisa e
(UP). Realizou-se no dia 11 de
extensão desenvolvidas nos últimos
Dezembro o Iº Seminário de
anos, tinha os seguintes objectivos:
Disseminação dos Resultados da
1. Divulgar os resultados de pesquisa a nível da UP.
2. Apresentar projectos de pesquisa e de extensão em execução na UP.
3. Disseminar fontes para a publicação de pesquisas na UP.
4. Partilhar projectos, experiências e boas práticas de pesquisa,
5. Expor as melhores Monografias, Dissertações de Mestrado e Doutoramento
efectuadas na UP e por pesquisadores da UP.
6. Expor livros produzidos por pesquisadores da UP.
Este evento contou com a participação
docentes pesquisadores e estudantes - e
de todas as Unidades Orgânicas da UP
realizou-se no Anfiteatro I, no
- Directores-Adjuntos para a PósCampus de Lhanguene, com início as
Graduação, Pesquisa e Extensão das
8h30 e término as 18 horas.
Faculdades, Escolas e Delegações,
Sendo o Iº seminário, este evento serviu sobretudo para impulsionar a actividade e
dar visibilidade à pesquisa e extensão na UP, principalmente para os pesquisadores
mais novos.
Seguiu-se a este evento a Iª Gala Científica UP, a 12 de Dezembro de 2013, no salão
de festas da Faculdade de Educação Física e Desportos, pelas 14h.
O que é uma Gala Científica?
É um acto oficial solene, de
carácter
académico-científico,
destinado
a
reconhecer
e
recompensar,
publicamente,
académicos,
pesquisadores
e

elementos da sociedade civil, que se
tenham empenhado em prol de uma
causa
académica,
científica,
sociocultural, económica, a nível
nacional e/ou internacional.

A Iª Gala Científica UP, bem como o Iº seminário de disseminação dos resultados da
pesquisa foi organizado pela seguinte Comissão:
1. Prof. Doutor Adriano Niquisse (FACEP) - Coordenador
2. Prof. Doutor Albino Chavale (FCLCA) - Coordenador-Adjunto
3. Dr. Delfim de Deus (ESCOG)
4. Prof. Doutor Daniel da Costa (ESTEC)
5. Prof. Doutor José António Perreira de Barros (FCNM)
6. Prof. Doutor Guilherme Basílio (FCS)
7. Prof. Doutor Vicente Tembe (FEFD)
8. Profª. Doutora Emília Nhalivilo (CEMEC)
9. Profª. Doutora Stela Duarte (CEPE)
10. Dr. António Bila (UP-GAZA)
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11. Dr. António Mabota (UP-Maxixe)
12. Dr. Cornélio Mucaca (UP-MASSINGA)
13. Um membro do GCI (UP Sede)
A Iª Gala Científica UP foi ilustrada por uma Mascote. A Directora Científica
apresentou-a nos seguintes termos:

A Mascote da Iª Gala Científica UP foi proposta por estudantes do curso de
desenho da UP, encomendada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem.
Esta foi escolhida de entre três propostas.
Esta mascote foi criada com a intenção de ilustrar a pesquisa, um dos
pilares que orientam esta instituição de ensino superior.
Quisemos com ela marcar um início. Ficará nas vossas recordações como o
“Piriquito” que ilustrou a Iª Gala Científica e com certeza marcada nas
nossas recordações. Essa é a intensão. Marcar o evento para desenhar
novas perspectivas, novas maneiras de fazer e de agir dentro da
organização da pesquisa na UP.
O que representam os elementos desta mascote?
O LÁPIS e o PAPEL simbolizam a necessidade de registo daquilo que é
pesquisado, conscientes das novas tecnologias que hoje nos permitem fazer
esses registos usando outro tipo de instrumentos.
O lápis forma junto com o bloco instrumentos essenciais para as primeiras
anotações, rabiscos, ideias e planos de pesquisa.
O precursor mais remoto do lápis é identificado como sendo as varas
queimadas cujas pontas foram utilizadas pelos primitivos hominídeos
para gravar inscrições nas cavernas, as famosas pinturas rupestres. Há
cerca de 3500 anos atrás, na sociedade egípcia, as "varas" de rabiscar
evoluíram para pequenos pinceis capazes de produzir linhas finas e
escuras nas superfícies.
O verdadeiro antepassado do lápis talvez seja o seu equivalente romano,
o stylus. Este consistia num pedaço de metal fino, geralmente em
chumbo, revestido com uma protecção (usualmente de madeira) para
evitar que os dedos se sujassem. O stylus era utilizado para se escreverem
os papiros.
O lápis é assim a ferramenta mais utilizada pelo homem desde as
primeiras civilizações até aos dias actuais, principalmente nos países ou
zonas com baixos recursos.
O papel representa a marca pela escrita. Os primeiros cientistas do mundo,
serviram-se deste instrumento para perpetuarem os seus escritos e
ajudaram com isso a desenvolver a pesquisa a vários níveis e em várias
disciplinas.
Hoje temos o computador e outros meios que a tecnologia nos põe a
disposição, mas o papel marcou o início e ainda é importante nos dias de
hoje.
OS OLHOS DA MASCOTE São olhos de visão e percepção. Mostram a
capacidade de observação e de discernimento dos intervenientes no
processo da pesquisa, condição mais do que necessária no processo para
trazer resultados válidos e úteis.

O GLOBO TERRESTRE, pano de fundo da mascote, é uma representação do
espaço onde acontecem os fenómenos que os académicos e pesquisadores
investigam. Simboliza também o lugar onde todos nós nos agregamos de
forma dispersa, porque pesquisamos em direcções diversificadas, mas ao
mesmo tempo juntos, porque tudo o que cada um faz beneficia a todos nós.
A SERENIDADE DA MASCOTE mostra, por fim, a atitude do pesquisador, do
académico que age não segundo os impulsos da sua vontade, mas
segundo as evidências com que se depara.
Bem-haja a pesquisa

Os prémios para esta Iª Gala obedeceram a três categorias :
I. Assistentes
II. Professores
III. Parceiros de Cooperação
Para a Categoria Assistentes foram premiados os seguintes docentes:




Geraldo Vernijo Deixa: UP Quelimane
Anabela Bernardo - UP Sede: FCNM
Pedro Manuel Napido: UP Quelimane

Para a Categoria Professores:




António Armindo Ruben Monjane
Carla Maria Ataíde Maciel
Mário Suarte Báloi

Para a Categoria Parceiros de Cooperação:




Universidade do Minho: Portugal
Universidade de Magdeburg - Alemanha
DAAD: Deutscher Akademischer Austauchdiens (Serviço Alemão de
Intercâmbio Académico) - Alemanha

Foi uma cerimónia bastante animada, e tivemos a honra de ouvir pela primeira vez o
Hino da UP, pelo Grupo Coral da Delegação de Gaza.
Fotos da Gala Científica-UP 2013
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