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Actividades de impacto do mês Março de 2017  

 
No âmbito do Ensino Superior 

1. No dia 22 de Março 2017, a Universidade Pedagógica - Delegação do Niassa realizou a Cerimónia 

de Abertura do Ano Académico de 2017,sob lema ˝ Entrar e Sair da Universidade: Um Caminho para a 

Pluri (Multi) Versidade˝. A cerimónia foi presidida pelo Director Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino 

Superior e Técnico Profissional, Geraldo Luís Macalane, em representação de Sua Excia Governador da 

Província do Niassa, Arlindo Gonçalo Chilundo. A efeméride contou com a presença do corpo directivo da 

UP, corpo docente, estudantes, funcionários e outros convidados. No seu discurso de abertura, o Director 

Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e Técnico Profissional destacou, entre outros 

aspectos, a necessidade de a UP-Niassa observar com rigor os requisitos de garantia de qualidade, 

prescritos no SINAQES. O momento marcante da Cerimónia foi a intervenção do Professor Doutor Félix 

Mulhanga, o orador da aula inaugural, que realçou os desafios da universidade, que passam 

necessariamente por se ajustar ao mundo de vida da sociedade onde está inserida. 

Momento de abertura do ano académico 2017 na UP-Niassa 

2. No dia 24 de Março de 2017, o Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças - Delegação de 

Lichinga realizou a cerimónia de abertura do ano académico de 2017,através de uma aula 

inaugural, com o tema: O Papel da Mulher no Desenvolvimento Autárquico em Moçambique, 



proferida pela convidada de honra Dra Maria Helena José Correia Langa, Presidente do Conselho 

Municipal de Manjacaze. A cerimónia, presidida pelo Director Provincial de Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico Profissional, Geraldo Luís Macalane, em representação de Sua Excia 

Governador da Província do Niassa, contou com a participação do Reitor do ISGECOF, Prof. 

Doutor Júlio Gonçalves Cunela, membros do Governo Provincial, representante do Presidente do 

Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, docentes, membros de direcção do ISGECOF, 

estudantes e outros convidados. No discurso de abertura, o Director Provincial de Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional desafiou as IES, em geral, e o ISGECOF, em 

particular, a apostar na edificação de campus universitários, com todas as especificações 

prescritas na Legislação sobre o Ensino Superior, bem como na formação do corpo docente e na 

área de pesquisa. Na aula inaugural, com o tema: o papel da mulher no desenvolvimento 

Autárquico em Moçambique, Dra Maria Helena Langa falou do papel da mulher mãe, 

educadora, munícipe, que consiste em conhecer as suas obrigações; introduzir mudanças no seio 

da família; comparticipar nas actividades em diferentes frentes; e buscar uma plataforma de 

diálogo. A nota dominante da aula foi a promoção dos direitos da mulher e apelo à participação 

activa da mulher nas actividades municipais, privilegiando um ambiente de paz e diálogo. 

Momento da abertura do ano lectivo 2017 no ISGECOF 

3.Ainda no âmbito do Ensino Superior, a Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e 

Técnico Profissional efectuou uma visita de trabalho às instituições de ensino superior localizadas na 

Cidade de Lichinga, com vista a interagir com os 

coordenadores ou gestores, no sentido de informar-

se da real situação sobre o seu funcionamento, 

estimulando assim a cooperação entre estas e a 

DPCTESTP. 

 

 

 



No âmbito do Ensino Técnico Profissional 

1.No dia 23 de Março de 2017, o Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional efectuou a 

entrega de kits de trabalho a 45 graduados nas áreas de electricidade, canalização, carpintaria e corte e 

costura. A cerimónia, presidida pelo Director Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social, contou 

com a participação do Director Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, 

o Delegado do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, Chefes do Posto, Régulos, 

Formandos, entre outros convidados. 

Momento da entrega da máquina de corte e costura                                          Convidados à cerimónia de entrega de kits de trabalho 

2. Teve início, no dia 13 de Março de 2017, no Instituto Industrial e Comercial Ngungunhane, uma 

formação em matéria de ensino modular, com a duração de 3 semanas. 

 

Momento da formação no IICNgungunhane - Lichinga 

 

O objectivo da formação foi de potenciar o corpo 

docente daquela instituição de ensino Técnico 

Profissional na matéria, para responder aos objectivos 

da educação profissional. 

 


