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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
UNIZAMBEZE
REALIZA
CONSELHO
DE REITORIA EXTRAORDINÁRIO
A UniZambeze realizou no dia 3
de Agosto corrente, no anfiteatro
da Faculdade de ciências Sociais
e Humanidade, o Conselho Extraordinário de Reitoria
Participaram no referido encontro os Reitores recém empossados, os Reitores cessantes, Directores Centrais e de Unidades
Orgânicas sediada na Beira.
O referido encontro tinha como
objectivo, a apresentação de novo
corpo directivo da Universidade.
Usando a palavra o Reitor cessante endereçou palavras de boas
vindas a nova direcção da Universidade e de seguida fez apresentação dos directores centrais e
das unidades orgânicas.
Por sua vez o Reitor enalteceu o
trabalho desenvolvido pela anterior direcção pelo facto de ter
colocado a Universidade ao nível

de outras Universidade existente
no pais.
Capece aconselhou o seu elenco
a servir de exemplo no que concerne, ao uso correcto das máscara, lavagem das mãos e distanciamento físico, tudo em prol da
prevenção de COVID-19 para o
bem da instituição, ainda neste
fórum o Magnífico Reitor, deu
como desafio ao corpo docente, a
uma forte união, estabelecer um
núcleo interdisciplinar, planificação de corpo docente, investigadores e corpo técnico administrativo, elevar a UniZambeze a ser
uma instituição mas reconhecida
pós Independência.
Por fim o Magnífico Reitor frisou
que não estamos para encontrar
erro, mas sim elevar os bons
ofícios dando primazia ao trabalho em equipe.

MAGNÍFICO REITOR DA UNIZAMBEZE REALIZOU UMA
VISITA DE CORTESIA A ACLIN
Na sua visita o Magnífico Reitor
faz-se acompanhar da ViceReitora Profª. Doutora Anabela
Zacarias, Acessora de Desenvolvimento institucional a dra. Glória Naiene e a directora do Centro
de Tecnologia de Informação e
Comunicação a Engª. Evodina
Tembe.
O objectivo desta visita visava
essencialmente o extreitar das
relaçöes exitentes entre as instituicöes para além de uma

ç

apresentação formal a agremiação.
Por sua vez o delegado da ACLIN
em sofala, sentiu-se honrado pela
visita do novo corpo directivo da
UniZambeze e reiterou que, é pela
primeira vez que recebe uma visita
de cortesia de um Reitor naquela
Associação, ainda o delegado da
ACLIN mostro-se apto a colaborar
com a instituição em todas linhas de
frente.

