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O ano lectivo 2014 inicou, como sempre, com a realização das Aulas Inaugurais em
toda a Universidade Pedagógica (UP).
O que é uma Aula Inaugural?
Aula inaugural, é a primeira aula do ano lectivo, dada em caráter solene, apresentada
por um especialista da área. Ela pretende ser uma aula de boas vindas a toda a
comunidade académica e de transmissão de conhecimentos científicos que vão
permitir impulsionar a actividade académica.
O Lema escolhido para este ano foi:
Educação, Pluralidade, Paz e Desenvolvimento
A partir deste Lema foram definidos os Termos de referência que foram aprovados
na IIIª Sessão do Conselho Académico.
Termos de referência
Uma das tarefas da Educação é formar
o homem munido de condições básicas
para viver e conviver dentro de uma
sociedade de harmonia e de paz,
tornando o seu ambiente o mais seguro
possível no seu dia-a-dia. Uma
segurança física, uma segurança
biológica e uma segurança moral. Nos
dias de hoje, tem-se mostrado difícil
reconciliar ou garantir estas três
necessidades humanas. O homem é
sujeito a viver, constantemente num

ambiente de risco. A indefinição do
“hoje” e do “amanha” é típico para o
Homem que se diz racional. A política
de hoje não é mais uma troca de ideias
para construir a harmonia e a paz
social como se pensava outrora, mas
observa-se, em muitos casos, uma
competição usando regras muito pouco
estudadas. Como harmonizar uma
convivência entre pessoas que logo nos
primeiros dias de vida apresentam
ideologias diferenciadas?

Será que a Educação tem um papel para uma pluralidade política?
Temas possíveis a serem abordados:








Tema 1: A Educação e a pluralidade política.
Tema 2: A Educação e os quatro cavaleiros da Paz: o Respeito, o Diálogo, a Justiça e a
Solidariedade.
Tema 3: Educação para a cidadania e cultura de paz.
Tema 4: Educação para o bem-estar físico e moral.
Tema 5: Educação e desenvolvimento na pluralidade social, cultural e política.
Tema 6: Educação e alteridade.
Tema 7: Educação, pluralidade e meio ambiente.

As cerimónias centrais foram realizadas na Delegação da UP em Nampula com a
intervenção do Professor Catedrático Boaventura de Sousa Santos, da Universidade
de Coimbra-Portugal. A Aula cujo tema foi “Direitos Humanos, Desenvolvimento e
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Democracia”, teceu análises sobre o dilema com que hoje se enfrentam os direitos
humanos na sua relação com a democracia e as políticas de desenvolvimento que
constituem a pauta dominante do mundo em que vivemos.

Algumas Imagens sobre a Cerimónia Central em Nampula
O Quadro que se segue mostra os vários oradores ao nível de todas as Delegações e
da UP Sede:
Nº de
ordem
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Nome do Orador
Cerimónias Centrais

Local
UP Nampula

Professor Doutor Boaventura de Sousa Santos
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“Direitos Humanos, Desenvolvimento e Democracia”
Universidade de Coimbra
Profª. Doutora Bendita Donaciano
“A sofrologia e o bem-estar social do profissional de educação”
Faculdade de Ciências de Educação e Psicologia - UP
Prof. Doutor Gustavo Dgedje
“Ambiente e Desenvolvimento Territorial - Um Olhar Desde o
Território em Risco”
Faculdade de Ciências Sociais - UP
Prof. Doutor Armindo Rúben Monjane
“Educação, pluralidade e meio ambiente”
Faculdade de Ciências Naturais e Matemática - UP
Professor Doutor António Prista
“Educação para o bem-estar físico e moral”
Faculdade de Educação Física e Desportos - UP
Prof. Doutor Feliciano Chimbutane (UEM)
“Educação e Desenvolvimento na Pluralidade Linguística e
Cultural em Moçambique”
Universidade Eduardo Mondlane
Prof. Doutor Severino Nguenha
“Educação e a pluralidade política: “Educação e biopolítica”
Faculdade de Ciências Sociais UP
Prof. Doutor César Cumbe
“Vozes des-anoitecidas: notícias populares, memórias e valores
da nação recitados à maneira na rua ”. Por uma antropologia da
escrita quotidiana em Moçambique

UP Manica

UP Tete

Beira

UP Quelimane

UP Niassa

UP Montepuez

UP Maxixe
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Faculdade de Ciências de Linguagem, Comunicação e Artes - UP
Prof. Doutor Adriano Niquice
“Educação para a cidadania e cultura de paz: Reflectindo sobre os
desafios para escola moçambicana hoje”
Faculdade de Ciências de Educação e Psicologia - UP
Profª. Doutora Sarifa Magide Fagilde
“Educação matemática, paz e cidadania”
Faculdade de Ciências Naturais e Matemática - UP
Prof. Doutora Evaristo Uaila

UP Massinga

UP Gaza

UP UP Sede

“Ensino e/ou aprendizagem numa perspectiva de adequação a
pluralidade social, cultural e política”
Delegação da UP Manica - Departamento de Matemática - UP

Plateia atenta e interactiva. Sobretudo muitas intervenções dos estudantes.

AULAS INAUGURAIS NA UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
As AULAS INAUGURAIS constituem uma tradição nas instituições de ensino
superior. Na Universidade Pedagógica (UP), como em qualquer outra universidade
nacional ou estrangeira, elas marcam o início do ano académico e são principalmente
uma forma de desejar as boas vindas aos novos estudantes que ingressam na
universidade, como forma, por um lado, de os incentivar a ter uma postura
universitária e por outro, de os transmitir os primeiros conhecimentos científicos que
irão impulsionar a actividade académica durante a sua formação. Estas Aulas são
geralmente proferidas por Professores Doutores da Universidade Pedagógica
(Professores Auxiliares, Associados e Catedráticos). No entanto, como a ciência é
universal e deve ser partilhada com outros parceiros nacionais e/ou estrangeiros, a
Direcção Científica tem convidado docentes e profissionais nacionais e estrangeiros
de universidades ou instituições ligadas ao ensino superior, para proferir estas aulas,
o que constitui sobremaneira uma mais-valia para a actividade científico-académica
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da nossa instituição. A proporção de convidados externos à universidade tem sido de
1 a 2% por ano.
Analisando os resultados das aulas inaugurais proferidas no dia 24 de Fevereiro de
2014 em toda instituição, podemos afirmar que os objectivos pretendidos com a
realização deste evento estão sendo alcançados. A Direcção Científica pretende que
os temas destas aulas sejam reflectidos e definidos com a colaboração das Unidades
Orgânicas para que as Aulas possam responder às necessidades de reflecção em todas
as áreas e disciplinas.
Tratando-se de uma Aula Inaugural, proferida no início do ano académico e de um
momento de apresentação, motivação e de transmissão de valores aos docentes, aos
estudantes, principalmente aos estudantes recém-admitidos na universidade, é
importante que os oradores se apresentem rigorosamente trajados de TOGA, que
representa a academia. A toga é um traje formal que permite identificar o académico
e o contexto onde ele está inserido. É um traje que impõe respeito e transmite a ideia
de prestígio.

Universidade Pedagógica
Direcção Científica

Vila Olímpica, Bloco 22, Flat 7
Bairro do Zimpeto
Maputo-Moçambique
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