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UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE MAPUTO MAIS INTERNACIONAL

V

BIODIVERSIDADE PARA TODOS

POR: ANA PAULA MACAMO

A

protecção do ecossistema e da biodiversidade
marinha tem sido um
dos apanágios de muitas organizações governamentais e
não-governamentais que lidam com as questões ambientais e ecológicas, procurando
envolver todos os extractos da
sociedade.
Para a consciencialização
da comunidade académica sobre os malefícios da destruição do ecossistema marinho,
a Universidade Pedagógica
de Maputo (UPM), organizou um Workshop que teve

inte estudantes de
mestrado e três
docentes da Universidade de Hannover Alemanha, estão em Maputo no cumprimento de
um programa de cooperação universitária com
a UPM. Os visitantes
trabalham com Docentes
e Estudantes da Escola

como painelistas, Linda Erggersten da Universidade de
Estocolmo e pesquisadora do
Santuário marinho de Vilanculos, falou da importância da
protecção dos mangais e também das ervas marinhas que
constituem ninhos de reprodução de espécies marinhas.
O outro ponto que mereceu
destaque na apresentação da
Erggersten é a protecção dos
corais considerados o berçário
da protecção dos peixes contra os predadores.
Moçambique com a sua
costa de cerca de 2500 km
alberga cinco espécies de tar-

Superior Técnica (ESTEC) na implementação
de projectos conjuntos
de pesquisa e mobilidade. O grupo foi recebido na Reitoria por Jorge
Ferrão, Reitor da UPM
num ambiente marcado
por muita informalidade. Desenvolvimento
no próximo número.

tarugas, das sete que existem
no mundo, sendo que o arquipélago de Bazaruto, Inhambane, abriga quatro dessas espécies que estão no grupo das
protegidas pelas autoridades
moçambicanas.
Para o pesquisador Marcos
Bouças a vida marinha não
se limita apenas à actividade
diurna, “há espécies de peixes
que durante o dia, realizam o
seu papel funcional, influenciando na estrutura do ecossistema e também há espécies
que durante a noite realizam
o seu papel funcional ecológico”. Para este investigador,
muita coisa acontece no mundo animal, pois maior parte
da biodiversidade é nocturna.
O Director da Faculdade
de Ciências Naturais e Matemática, Prof. Doutor António
Monjane, avançou que a universidade deve olhar a questão da biodiversidade não
somente como aspecto meramente académico, mas também que apoquenta a sociedade realizando mais estudos
sobre área.
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DIVISÃO DA UP

OS MAIS VELHOS COM SAUDADES DO FUTURO

Azarias Homo
TEXTO: ELÍSIO MANJATE
FOTO: SEBASTIÃO GUIAMBA

espera que haja melhorias em todos sentidos,
fundamentalmente
na
área de transporte para
funcionários e que os
seus direitos sejam reconhecidos para que estes
sintam-se parte integral
da instituição, de modo
a darem o seu máximo
pelo crescimento e desenvolvimento institucional que se espera da
UPM.

U

m mês depois de anúncio definitivo da divisão da Universidade
Pedagógica, que resultou em
cinco novas universidades,
Universidade Rovuma, Universidade Licungo, Universidade Púnguè, Universidade
Save, a mãe das quatro universidades, Universidade Pedagógica de Maputo, o GLOCALNewsLetter, conversou
com alguns funcionários que
vêm do então Instituto Superior Pedagógico (ISP), Universidade Pedagógica (UP) e
hoje Universidade Pedagógica
de Maputo (UPM) para falarem do percurso da instituição nessas três décadas e suas
expectativas em relação à recém-criada universidade.
Azarias Homo, que trabalhara no então ISP como cozinheiro e na UP e UPM como
motorista, disse que a UPM,
hoje, merece um reconhecimento destacável em Moçambique e na diáspora, porque
já formou vários quadros,
que ocupam diversos lugares
cimeiros nas áreas profissionais. O interlocutor avança
que, quanto a divisão da UP,

Bernardo Mazenane

dade na nova UPM.
Mazemane, disse ainda: “o
que nos queremos é melhoria
das condições dos funcionários e meios de trabalho para
que todas actividades que dependem directamente de nós
sejam compridas”
Para Armando Gibante, um
auxiliar versátil e muito experimentado em várias actividades nas três décadas da UP. Já
trabalhou como auxiliar de
limpeza, desenvolveu actividades de expediente internamente e hoje com
a sua motorizada vai
expedindo tudo quanto
tem sido solicitado com
muita eficiência e rigor,
espera que a universidade cresça em simultâneo com os funcionários
no sentido de melhorar
mais as condições de
trabalho, olhando especificamente para os
meios de transporte para flexibilizar as actividades dentro e fora da Universidade. A
concluir, os três funcionários
são unânimes na necessidade
de melhorias institucionais e
pessoais.

Por seu turno, Bernardo
Mazenane, confundido com a
idade da UP, 34 anos de serviço na instituição, disse que a
divisão da UP pode permitir
melhorias na área administrativa, porque na sua opinião quando trabalhou no
ISP havia dificuldades enormes, mas a instituição
foi crescendo e houve
melhorias visíveis nos
últimos anos de vigência do ISP e no tempo
da UP, a instituição
expandiu-se em todo
país e permitiu que todos tivessem acesso ao
ensino superior. Entretanto, “o velho funcionário” sonha com anos
de glórias e prosperi- Armando Gibante

| up.gci@up.ac.mz |

UN
IV
E

DE PEDA
IDA
GÓ
RS

M

CA
GI

Nº 02 • 15/21/Abril-2019 | www.up.ac.mz

GLOCAL
boletiminfoup@gmail.com NEWSLETTER

OC

A M BIQ U

E

03

REITOR DA UNILICUNGO RECEBIDO COM CAPULANA NA BEIRA

O

Magnífico Reitor da UNILICUNGO, o Prof. Doutor Boaventura Aleixo
acompanhado pela Professora

Brígida Singo (Vice Reitora)
iniciam uma visita de 10 dias
a Beira na qual, para além dos
diversos encontros de cortesia

com as autoridades governamentais locais, estão previstos
trabalhos sectoriais nas áreas
Administrativa, Pedagógica e
de Pós graduação com vista a
analisar os estatutos da recém
criada instituição do ensino superior.
Realçar igualmente que também estão previstos encontros
com a comunidade universitária para as devidas apresentações.
Durante o referido período
de visita destacar o encontro
com o Representante do Fundo
Monetário internacional para o
dia 22 de Abril corrente.

ELEIÇÕES NA UNIVERSIDADE PÚNGUÈ

CONSTITUIDO O CONSELHO UNIVERSITÁRIO

D

ecorreu o processo de
eleições dos membros do
Conselho Universitário da
Universidade Púnguè que teve
início no dia 12 de Abril do ano
em curso, na sede da UniPúnguè e Extensão de Tete em simultâneo, com a participação
de cerca de 250 funcionários,
para eleger 14 candidatos que
disputaram a representação nas
diversas categorias. Trata-se de
Noé Eugénio Pina Gonçalves,
Diogo Rafael Mapundo, Salvador de Sousa, Joãozinho Albino, Gabriel José Carlos, Octávio

de Jesus Gonçalves e Tirso Andrade (candidatos ao Conselho
Universitário para a representação da Categoria do Pessoal
Técnico Administrativo); Ringo
Benjamim Victor, Edson Fernandes Raso e Vladimir Nassone Pedro Raiva (candidatos para

Reitora da UniPúnguè conhecendo os cantos da casa

a categoria do Prof. Doutor);
Osmane Adrimo Ussene, Rogério Chicala Almoço e Dulcídia
Carlos Guezimane (candidatos
para a representação da categoria de Assitentes Universitários) José João Divala, o único
candidato para a representação
da categoria de Assistente Estagiários.
O Conselho Universitário é
o órgão máximo de gestão da
Universidade. A votação decorreu no âmbito do cumprimento
das recomendações do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional neste período incipiente
da constituição da recém criada
Universidade.
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SARAU CULTURAL NA CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER
MOÇAMBICANA

U

P foi palco na manhã de
hoje 12/04/19, de um
vibrante Sarau Cultural em celebração do dia da
Mulher Moçambicana e em
solidariedade com as vitimas
do ciclone IDAI, o evento foi
orquestrado pela FCLCA e
debruçou em torno da capulana no dia-a-dia da mulher
Moçambicana.
O Sarau é um argumento para doação de capulanas
para as vítimas do ciclone
IDAI, foi um momento jovial
e de exaltação cultural, o tufo
e a poesia abrilhantaram o espetáculo. Seguiu-se de uma
mesa redonda que contou
com a Prof. Orlanda Gomane
como moderadora e dra. Telmira Pereira(deputada da Assembleia da República e veterinária), dra. Célia Chiluvane
(Jurista e docente da UEM)
e a Sra. Clara Daniel (Presidente dos Acólitos da Igreja
Metodista Unida de Moçambique) que constituíram o
painel em torno do tema em
debate.
A capulana é uma identidade da mulher Moçambicana e
não é apenas um tecido. Ela
conta uma história e carrega consigo um sentimento,

as oradoras foram unânimes
neste pronunciamento. Ademais, a capulana constitui
também a passagem de um
legado, legado este que pre-

tende-se partilhar com as
vítimas do ciclone IDAI sob
lema: doe uma capulana ou
mais e apoie a quem mais
precisa.

| up.gci@up.ac.mz |
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UNIVERSIDADE ROVUMA DE OLHO NA CONSTITUIÇÃO DE
NOVOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS
TEXTO: DCC - UNIROVUMA

A

UniRovuma em reunião que decorreu
em dois dias, no
Campus de Napipine, discutiu a aprovação de dispositivos legais que levem
a constituição de órgãos
directivos desta recém
criada instituição de ensino superior, resultante
da junção das Delegações
da UP Nampula, UP Montepuez e UP Niassa. Sob
comando do Magnifico
Reitor, Prof. Doutor Mário Brito dos Santos,
coadjuvado pela Vice Reitora, Prof. Doutora
Sarifa Abdul Magide Fagilde, estão na mesa
para ser aprovados o regulamento eleitoral, o
geral interno, o do quadro de pessoal e os
símbolos e imagem da UniRovuma. Pretende-se que até 30 de Abril o Conselho Univer-

sitario entre em funções, o que vai permitir
a constituição e aprovação dos órgãos directivos. O encontro reune quadros seniores de
Nampula, Lichinga e Montepuez, unidades
que constituem a UniRovuma. Ontem, segundo dia, a reunião foi dirigida pela Vice Reitora,
Prof. Dra. Safira Fagilde.
PUBLICIDADE
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DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE, FILOSOFIA E HISTÓRIA

A

Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas (FCSF),
Universidade Pedagógica
de Maputo – UPM, foi palco de
uma palestra sobre os "Desafios
da interdisciplinaridade entre a
Filosofia e História, proferida

pelo Prof Carlos Machili e moderada pelo
Prof Martinho Pedro,
Director do Cento de
Pesquisa da FSCF. O
evento marcou o desencadeamento
de
actividades do Grupo
de Filosofia e História
que agregará docentes
das duas áreas de conhecimento desta universidade, sendo
igualmente aberto aos docentes e investigadores de outras
instituições de ensino superior. Fonte ligada a organização disse ao GlocalNewsLetter

que o evento foi importante,
porquanto, situou a comunidade académica, em especial aos
novos ingressos, sobre os desafios da interdisciplinaridade.
A palestra contou com a presença de docentes e estudantes
da UP Maputo e outros públicos interessados que fizeram o
acompanhamento e tiveram intervenções notórias na hora do
debate. Menção especial para a
presença da Directora Cientifica da UPM, Prof. Stela Duarte,
Director da FCSF, Prof. Bento
Rupia Júnior e os respectivos
directores adjuntos.

“QUANDO ACONTEÇO” ACONTECE NA UPM
TEXTO: FELISMINA MASSINGUE

P

ara fazer vincar um dos
pressupostos da sua existência a Faculdade de
Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes organizou uma
noite cultural acolhendo a terceira edição do ensaio “quando
aconteço”, projecto encabeçado
pelo poeta Obedes Lobadias e
a sua “malta” em parceria com
o Núcleo de Estudantes desta
Faculdade.
O ensaio constitui uma miscelânea de artistas que com a
única visão de içar a bandeira
de Moçambique ao ponto mais
alto através da sua arte, esquecem as diferenças e dificuldades que os têm acompanhado
no dia-a-dia das suas carreiras,
e rumam à uma missão conjunta, entreter e educar a sociedade.
Coube ao Anísio da Conceição, escritor, poeta e activista
social dar o ponta pé de saída
noite, apresentar a sua primeira obra literária “Não sou
Ninguém” a qual como ele ex-

plica é dedicada às crianças desamparadas e desfavorecidas,
“é um livro de vária temática
que procura homenagear todas
crianças”.
O autor do “Não sou Ninguém”, afirma ter começado a
escrever ainda em tenra idade
tendo como seu ídolo o conceituado e saudoso poeta José
Craveirinha a sua fonte de inspiração, estando em manga outras obras.
Como não foi só a literatura
que marcou presença seguiu o
show de humor com o humorista Meneses, o qual conseguiu arrancar gargalhadas até
das “gengivas desdentadas”,
outro que não passou despercebido, foi Nordino Chambal
que com o seu reportório muito bem conhecido pelos presentes cantou e encantou.
Andrice Covane, coordenador do Núcleo de Estudantes,
indicou que o evento é fruto de
um trabalho conjunto entre a
equipa de Obedes Lobadias e o
Núcleo e que o principal objec-

tivo é abrir o Núcleo para outras pessoas que não sejam necessariamente parte integrante
da faculdade. Covane estabelece ainda que a poesia é a forma
mais conveniente de expressar
a realidade, daí a pertinência
do evento na medida em que
tem a dupla função de entreter
e educar a sociedade.
Covane, explica que o evento serve também como um
instrumento de angariação de
produtos para as vítimas do
ciclone IDAI, fenómeno que
devastou a zona centro do país
no último mês de Março, o que
teria causado o adiamento do
evento na data prevista devido ao decreto de luto nacional
imposto pelo governo Moçambique em solidariedade às vítimas do ciclone.
O ensaio de Obedes Lobadias, contou com cerca de nove
artistas dentre eles poetas, músicos, cantores, humoristas e
ainda com a exposição de obras
de arte e venda de CD’s do rapper Azagaia.

