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

 
Actividades desenvolvidas nos dias 15 e 16 de Setembro de 2017 

 

No âmbito da Ciência e Tecnologia 

1. No dia 15 de Setembro de 2017, foi realizada a 3ª Feira de Ciência, Tecnologia e HIV/SIDA na sua 

fase Provincial, com o lema “promovendo o conhecimento cientifico, com vista a melhorar a vida das 

comunidades e dos Jovens livres do HIV/SIDA”. O principal objetivo do evento foi divulgar as 

experiências cientificas dos alunos e sensibilizá-los para a contínua luta contra esta pandemia. A 

cerimónia de abertura da Feira, que contou com a participação de todos os distritos da Província, foi 

presidida por Sua Excia Governador da Província do Niassa, Arlindo Chilundo, tendo no seu discurso de 

abertura destacado que o sector da Ciência, Tecnologia e Inovação é uma das áreas estratégicas de 

grande importância para o Plano Quinquenal do Governo e para o alcance dos objectivos do milénio, rumo 

à erradicação do analfabetismo e combate à pobreza. Prosseguindo, afirmou que com a feira pretendia-se: 

- Promover a ligação entre os sistemas informal (conhecimento local), e o formal (académico e de 

investigação para o desenvolvimento);  

- Estimular e promover o estudo e gosto pelas ciências básicas, consequentemente, atrair jovens 

talentosos para a área de ciências exactas;  

- Melhorar o número de ingressos para o ensino superior nas áreas de ciências básicas e engenharias;  

- Apelar ao uso da criatividade dos alunos na sua aprendizagem e estimular a iniciativa experimental, tanto 

dos alunos, como dos professores; e  

- Desenvolver as capacidades dos alunos para o trabalho em equipa. 



Antes de declarar aberto evento, frisou que os meninos e as meninas que naquela ocasião estavam a 

fazer pequenas demonstrações científicas, com a incansável orientação dos seus professores, 

futuramente serão capazes de, de uma forma autónoma, identificar os problemas das comunidades rurais 

e propor soluções científicas sustentáveis, com recurso ao material local. 

 

Abertura da 3ªFeira Provincial de Ciência, Tecnologia e HIV/SIDA 

Ainda no contexto da Feira, para a fase Nacional, a ter lugar na Cidade de Quelimane, foram apurados 

dois ﴾2﴿ estudantes, nomeadamente Edson Guilherme 1ºciclo, com o projecto produção de um robô 

guindaste hidráulico, e Junica Armando 2º ciclo, com o projecto Chá de Maracujá. 

Alunos expondo 

2. Na tarde do mesmo dia, a Universidade Pedagógica – Delegação do Niassa realizou a 8ª 

Cerimónia de graduação de 282 Técnicos Superiores em várias áreas do saber, presidida por Sua 

Excia Arlindo Chilundo, Governador da Província do Niassa. 



3. No dia 16 de Setembro de 2017, o Instituto Industrial e Comercial Ngungunhane, na Cidade de 

Lichinga, graduou, com o lema “inclusão digital começa em casa”, 225 estudantes em 

Informática Básica. O curso teve como objectivos oferecer conhecimentos necessários para a 

gestão das ferramentas de escritório, disponíveis no Mercado, de modo a utilizar o computador 

com eficácia na criação e formatação de textos, planilhas, desenhos e partilha de informação via 

internet. Na ocasião, estavam presentes 225 estudantes, dos quais 114 eram mulheres, tendo a 

cerimónia sido presidida por Sua Excia Arlindo Chilundo, Governador da Província do Niassa, 

que na sua intervenção disse que os 225 graduados traziam um novo olhar para o uso das 

tecnologias de informação e que o lema Inclusão Digital Começa em Casa traduzia um desafio 

para as novas exigências do mercado, uma vez que oferece benefícios, com destaque para a 

poupança de tempo. No fim da sua intervenção, apelou os dirigentes e os funcionários daquela 

instituição a não terem receio das Tecnologias de Informação e Comunicação, procurando seguir 

o exemplo dos jovens que acabavam de graduar, de modo a facilitar a comunicação e vencer a 

pobreza na nossa província. 

Momento da entrega de diploma                                                                           Momento da foto família 



Momento da exposição 

Outras notas 

4. Em curso o Inquérito de Investigação Científica e Desenvolvimento Experimental das Instituições 

do Ensino Superior e Investigação, Empresas e ONG’s, referente ao ano de 2016, com o objectivo de 

produzir instrumentos para auxiliar a comunidade académica, investigadores, planificadores, fazedores de 

políticas no desenvolvimento das suas actividades; 

 

5. Em curso os preparativos para a 1ª Reunião Provincial de Coordenação do Sector de Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, que irá decorrer nos dias 19 e 20 de Outubro de 2017, 

com o lema ˝Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional: Reflectindo o 

Presente, Projectando o Futuro, Rumo ao Desenvolvimento Integrado˝. 

 

Lichinga, 22 de Setembro 2017 

O Director Provincial 

______________________________ 

Prof. Doutor Geraldo Luís Macalane 

/Professor Auxiliar/ 

 

 


