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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
A UniZambeze conta desde 10 de Agosto , com o novo Reitor.
Trata-se do Prof. Doutor Bettencourt Capece
pais, procurando explorar, ao
máximo, as potencialidades da
Região do Vale do Zambeze”,
onde a UniZambeze se encontra
inserida. Por isso, o novo Reitor
conta com todos os recursos
humanos existentes para que
seja efectivada esta missão, já
que o principal critério de aferição da elevação de desempenho
dos recursos humanos da Universidade será baseado
nas
competências técnicas.

Acto de passagem das pastas do Prof. Doutor Nobre dos Santos para Prof.
Doutor Bettencourt Capece

No acto de passagem das pastas, que contou com a presença

da Secretária de Estado da
província de Sofala, Stella
da Graça Zeca, o novo Reitor da Unizambeze, começou por agradecer ao Chefe
do Estado moçambicano,
Filipe Jacinto Nyusi, pela
confiança em si depositada,
um gesto que foi extensivo
a todos os presentes. Na
mesma ocasião dirigiu-se ao
seu antecessor, o Prof. Doutor Nobre Roque dos Santos, a quem endereçou um
especial reconhecimento e
agradecimento pelo trabalho
desenvolvido, durante os 6
anos em que esteve em
frente dos destinos desta
Universidade.
Na sua locução, o novo Reitor
declarou ser prioridade a ne-

cessidade de “dar continuidade e
consolidar o processo de construção da UniZambeze”, cuja
missão principal é servir a sociedade moçambicana, através do
conhecimento. Outrossim, o
Prof. Doutor Bettencourt Capece
sublinhou que, neste ciclo de
governação,
pretende
“transformar a UniZambeze
numa Universidade de excelência na criação e disseminação
do conhecimento agregado ao
factor humano”.
É neste prisma que Capece institui como principais objectivos da
sua governação a ‘elevação dos
indicadores de qualidade do
ensino; o desenvolvimento da
investigação científica; a promoção da inovação e transferência
do conhecimento relevante e
correspondente com as necessidades e projecções de desenvolvimento económico e social do

Dentre várias acções a serem
desenvolvolvidas, durante os
seus primeiros cem dias da sua
governação, destaca-se a necessidade de “reformular a missão
percebida e praticada da UniZambeze para uma Universidade de intervenção sócio económico com a investigação e extensão universitária como sua
identidade principal”, sublinhou
o novo Reitor.

Para a materialização destas acções, o processo de tomada de
decisões será baseado na participação de todos os intervenientes
relevantes, dando-se primazia a
uma governação baseada na colegialidade e no estabelecimento do
diálogo permanente com os diferentes segmentos da comunidade
académica e da sociedade, disse
Capece.
Por sua vez, as autoridades governamentais da província de Sofala
aconselharam o Magnifico Reitor
da UniZambeze a abrir cursos
virados à exploração de recursos
naturais, com vista à formação de
quadros nacionais capazes de
trabalhar nessas áreas de actividade.

Mensage m de doce nte s e do c or po
técnic o a dmi nistrati v o
Na sua mensagem, os docentes
desta instituição agradeceram o
trabalho levado a cabo pelo Reitor cessante e sua equipa para a
consolidação do desenvolvimento
da Universidade, do mesmo modo que desejaram boas-vindas e
sucessos ao novo Reitor, o Prof.
Doutor Betterncourt Preto Sebastião Capece, no exercício das
funções que se lhe foram incumbidas, por forma a garantir, ainda
mais, a procecussão e melhorias
no uso dos meios materiais e dos

recursos humanos existentes nesta Universidade, aspectos vitais
para o processo de desenvolvimento da Universidade.
Por outro, o Corpo Técnico Administrativo também desejou
sucessos ao Reitor cessante e
boas-vindas ao novo timoneiro da
Universidade na expectativa de
melhor colaboração e distribuição equitativa das oportunidades
existente na instituição.
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O novo Reitor da Universi dade Zambez e visita Gabinete do Governador
da Proví ncia de Sofala
No dia 11 de Agosto do ano
corrente o Magnífico Reitor,
Prof. Doutor Bettencourt Preto
Sebastião Capece, efectuou
uma visita de cortesia ao Gabinete do Governador da província de Sofala. No acto, esteve
acompanhado pela Vice Reitora, Profª. Doutora Anabela Matangue Zacarias da Silva; Assessora de Desenvolvimento
Institucional,
Msc.
Glória
Naiene; e directora do Centro
de Tecnologia de Informação e
Comunicação, Msc. Evodina
Cumbane Tembe .
Capece realizou esta visita com
a finalidade de se apresentar ao
Governador da província de
Sofala, Sua Excelência, Lourenço Bulha, como novo Reitor
da Universidade Zambeze. Na

ocasião, o Magnífico Reitor, solicitou apoio ao governo da província de Sofala para o desenvolvimento da UniZambeze.
No referido encontro, o Reitor
declarou ser fundamental a consolidação e continuação do trabalho
iniciado pelo elenco cessante; a
participação da instituição na comunidade, através da pesquisa e
extensão; a cooperação com as
empresas do mundo industrial; a
instalação de lares e recursos para
a UniZambeze; a criação do fundo
para construção de uma Reitoria
que dignifique a dimensão institucional; a cooperação com o empresariado privado, governamental e
parceiros; a melhoria dos planos de
graduação e Pós Graduação.
Visita de cortesia do Magnífico Reitor da UniZambeze ao Gabinete do Governador da Província de Sofala.

X Sessão Ordinária do Conselho da Reitoria da Universidade Zambeze
Teve lugar, no dia 12 de Agosto do ano corrente, a X Sessão
de Conselho de Reitoria da
Universidade Zambeze, na qual
se discutiu o processo do
reinício das aulas, nomeadamente o informe sobre os
modelos de Ensino, bem como
a informação de segurança
sanitária de cada unidade orgânica.
Presidido pelo Magnífico Reitor, Prof. Doutor Bettencourt
Capece, o encontro contou
com a particopação dos Directores Centrais e das Unidades
Orgânicas.
Na Sessão, ficou evidente que
estavam criadas todas as
condições de segurança em
cada Unidade Orgânica dar
cobertura às exigências impostas pela retoma as aulas no
contexto da COVID-19.
Neste context, os directores das
Unidades Orgânicas disseram
ter seguido rigorosamente todos

cuidados, de acordo com as
medidas concernentes à segurança sanitária, como sejam o
distanciamento físico, a lavagem das mãos e o uso das
máscaras, impostas pelo Ministério.
Deste modo, estabeleceu-se que
o reinício das aulas será no dia
18 de Agosto corrente,
obedecendo a seguinte recalendarização: o primeiro semestre
irá decorrer de 18 de Agosto a
23 de Outubro de 2020, ao
passo que o segundo semestre
começa no dia 07 de Dezembro
de 2020 de Outubro e termina
27 de Março de 2021.
O retorno às aulas procede
segundo o princípio de gradualismo inclusão, sendo certo que
a primeira fase efectiva-se com
o regressos dos estundantes
finalistas e a segunda com os
restantes anos. Esta medida visa
evitar aglomerações nos campus universitários.

