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República de Moçambique 
Governo da Província do Niassa 

Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional 

 

Actividades desenvolvidas no mes de Julho de 2017 

 

         No âmbito do Ensino Técnico Profissional 

1.Nos dias 16 e 17 de Julho de 2017, a Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino 

Superior e Técnico Profissional, em coordenação com a Universidade Pedagógica - Delegação 

do Niassa, orientou um seminário de capacitação de docentes em matéria psicopedagógica, no 

Instituto de Fauna e Ecoturismo Armando Emílio Guebuza, no Distrito de Marrupa, com o 

objectivo de dotar os beneficiários de técnicas e estratégias de ensino e aprendizagem. 

 

A capacitação teve como facilitadores os docentes JoséValério Samuel e Calisto Adelino 

Silvestre, ambos da Universidade Pedagógica-Delegação do Niassa, e contou com a 

participação de 22 docentes, dos quais 7 eram Mulheres e 15 Homens, o correspondente à 

totalidade dos docentes daquela instituição de Ensino Técnico Profissional. 

 

2.No dia 22 de Julho de 2017, a Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional efectuou uma visita de trabalho às obras de construção do futuro Instituto 

Politécnico e Profissionalde Mandimba, com vista a verificar o estágio das infra-estruturas 

existentes, bem como adequação das qualificações dos docentes às especialidades dos cursos 

propostos. 

CONSTATAÇÕES 

 As três salas de aulas construídas não obedecem às dimensões padrão do Ensino 

Técnico Profissional (são confinadas), não tendo espaço suficiente para albergar as 35 

carteiras propostas; 
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 A sala onde funcionara a biblioteca,além de ser construída com material precário,é 

muito pequena e com o tecto muito baixo; 

 Os balneários encontram-se longe dos dormitórios; 

 Falta de infra-estruturas sociais e desportivas; 

 Falta de laboratórios para fazer face aos cursos propostos (Ciências Agrárias, 

Contabilidade e Auditoria, Recursos Humanos e Gestão do Pessoal, Informática e 

Gestão de Redes e Secretariado Executivo); 

 Falta de muro de vedação; 

 Falta de um compartimento para o funcionamento da Secretaria Geral da Instituição; 

 Falta de casas para corpo directivo e docentes. 

RECOMENDAÇÕES: 

 Deve-se construir mais salas de aulas para corresponder ao número de cursos 

propostos; 

 O gabinete do Director adjunto Pedagógico deve ser dissociado da sala dos 

professores; 

 Deve-se construir infra-estruturas desportivas e sociais; 

 Deve-se plantar árvores de sombra; 

 Deve-se construir um muro de vedação para separar o dormitório masculino do 

feminino; 

 Os balneários devem serconstruídos junto dos dormitórios, como forma de facilitar a sua 

utilização por parte dos alunos; 

 Deve-seconstruir laboratórios de informática, de ciências e de solos; 

 A comissão instaladoradeve visitar o Instituto Industrial e Comercial Ngungunhanecomo 

forma de se inspirar no projecto. 
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        Futuras instalações do instituto de Mandimba                                                                                 Sala de aulas 

 

Sala de aulas do novo instituto de Mandimba em construção                                Sala de aula apetrechada 

3. No dia 26 de Julho de 2017, no âmbito da monitoria das actividades programadas no PES 

2016, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em coordenação com o Ministério 

da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, efectuou uma visita de vistoria 

às futuras instalações do Instituto Agrário de Majune, com vista a se inteirar do ponto de 

situação das obras de construção daquela instituição de Ensino Técnico Profissional. 

A visita foi feita por uma equipa multissectorial, constituída por técnicos do Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional, Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, Direcção 

Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional e representantes da 

área de infraestruturas do Distrito de Majune. 
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CONSTATAÇÕES 

 Ausência de equipamentos nos laboratórios, cozinha, refetório e áreas de serviços;  

 Falta de alimentação de eletricidade nos diversos compartimentos; 

 Falta de energia eléctrica no campus; 

 Falta de pavimento no campus; 

 Má qualidade da via de acesso ao campus do Instituto Agrário; 

 Falta de baixada da energia elétrica da corrente nacional; 

 Beliches instaladas sem qualidade desejável; 

 Falta de infraestruturas desportivas; 

 Falta de residências para funcionários; 

 Falta de alimentação de água canalizada às instalações. 

     

Foto familia                                                                                                                        Momento da visita 

Momento da visita 
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Ainda no contexto do Ensino Técnico Profissional,no dia 28 de Julho de 2017, os técnicos da 

Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e Técnico Profissional efectuaram 

uma visita de trabalho ao Distrito de Cuamba, com o objectivo de fazer uma vistoria e avaliação 

das futuras instalações do Instituto Politécnico Kinachukuru, situado noMunicípio de 

Cuamba. 

 

Abrigada foi chefiada pelo Director Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional, Prof. Doutor Geraldo Luís Macalane, e realizados os trabalhos, concluiu-

se que ainda não estavam criadas condições suficientes para se conferir o aval ao projecto. 

CONSTATAÇÕES: 

 A sala reservadaà biblioteca não tem qualidade nem dimensões recomendáveis para o 

efeito; 

 Os balneários ainda têm que ser melhorados; 

 Falta de Infra-estruturas desportivas; 

 Falta de residências para o corpo docente; 

 Falta de laboratórios para fazer face aos cursos propostos,  

 Falta de um laboratório de Informática; 

         RECOMENDAÇÕES: 

 Deve-se construir infra-estruturas desportivas e sociais; 

 Deve-se criar condições para que o centro internato seja apenas para o Instituto (sem 

partilha das Instalações com a ESAM); 

 O internato masculino deve estar longe do feminino; 

 Os laboratórios a serem construídos devem ter dimensões para albergar um número de 

25 alunos; 

 A futura direcção da instituição proposta deve visitar o Instituto Industrial e Comercial 

Ngungunhane, o Centro de Formação de Saúde e o IFAP em Nampula para se 

inspirarna a forma de organização das infra-estruturas, sobretudo os laboratórios. 
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No âmbito do Ensino Superior 

3. Decorreu de 27 a 28 de Julho de 2017, na cidade de Nampula, o Seminário de Divulgação 

do Manual de Procedimentos para Implementação do Sistema Nacional de Acumulação e 

Transferência de CréditosAcadémicos (SNATCA), cujos objectivos consistiram em:tornar 

público o Manual de Procedimentos para Implementação do Sistema Nacional de Acumulação 

e Transferência de Créditos Académicos;disseminar os princípios, normas e os procedimentos 

que regulam a atribuição, acumulação e transferência de créditos académicos, bem como a 

mobilidade estudantil dai decorrente. 

 

Os beneficiários da capacitação foram os directores pedagógicos das instituições do ensino 

superior e os chefes dos departamentos do ensino superior ao nível das Direcções Provinciais 

de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. 

 A capacitação teve a duração de dois (2) dias, no fim daqual cada participante foi dotado de 

ferramentas que lhe vão permitir implementar os princípios, as normas e os procedimentos que 

regulam a atribuição, acumulação e transferência de créditos académicos, bem como a 

mobilidade estudantil dai decorrente. 

 

Lichinga, 31 de Julho de 2017 

O Director Provincial 

_________________________ 

Geraldo Luís Macalane 

/Professor Auxiliar/ 

 

 


