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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE

Magnifico Reitor visita a Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal
O Magnifíco Reitor da Universidade
Zambeze, Prof. Doutor Bettencourt
Preto Sebastião Capece, efectuou uma
visita de trabalho, entre os dias 24 a 26
de Agosto do corrente ano, à Faculdade
de Engenharia Agronómica e Florestal,
( FEAF). A visita insere-se no âmbito
da sua actividade de reconhecimento
das unidades orgânicas sediadas fora
da cidade da Beira, com vista a aferir o
grau de organização da instituição que
dirige.

Na ocasião, o Magnifíco Reitor
manteve, em mmentos distintos, um
encontro com o colectivo da direcção
da Faculdade, bem como com a
comunidade académica.
No mesmo contexto, o Magnífíco
Reitor
encontrou-se
com
os
representantes do governo local,
nomeadamente o Administrador do
Distrito de Mocuba, Joaquim Pare, e o
Presidente do Conselho Autaáquico de
Mocuba, Geraldo Sotomane. Com este
acto de cortesia, o Prof. Doutor BettenMomento de encontro do Magnifico Reitor com os colaboradores da FEAF.
court Capece pretendia
endereçar saudaçoes e
apresentar-se como novo
executivo da UniZambeze,
tendo, no fim, agradecido
às estruturas do governo
pelo
acolhimento
da
UniZambeze na província
de Zambezia e expressou,
igualmente, a necessidade
de manter as boas relações
de parceria existentes, com
particular enfoque para a
integração de actividades
de extensão universitária
nos
planos
de
desnvolvimento
do
Município de Mocuba, de

modo a potencializar a
contribuiçao dos docentes e
estudantes nas suas áreas.
de actuação.

“ UniZambeze

Ensinar,
Aprender,
Agir e

Vencer ”
Chegada do Magnifico Reitor a FEAF.
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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
Emoção e ansiedade ca racteriza m o pri meiro dia do
reinício de aulas presencias na UniZa mbeze

Reiniciou, na passada terçafeira, 18 de Agosto do mês em
curso, processo de leccionação
presencial de aulas na Universidade Zambeze. Tratou-se de um
momento caracterizado por uma
maior aderência dos estudantes
finalistas e dos docentes que
acompanham as actividades
lectivas nesta instituição de
ensino superior. O retoma das
aulas teve em conta o protocolo
sanitário estabelecido pela entidade que superentende a área do

ensino superior do país em estreita coordenação com o MISAU.
Para o cumprimento desse protocolo, a UniZambeze criou todas
as condições sanitárias nomeadamente para a lavagem das mãos,
a desinfecção do calçado, o distanciamento físico, uso da máscara e medição da temperatura
corporal. Na interacção havidacom os estudantes finalistas de
diferentes cursos, ministrados no
Campus de Matacuane, ficou
evidente que o retorno às aulas

presencias foi uma opção acertada, tendo em conta que as aulas
ministradas na plataforma da
Universidade não eram abrangentes a todos devido a vários
factores. Os estudantes ouvidos
pela nossa reportagem destacaram a eficácia organizacional da
Universidade no que diz respeito à criação de todas condições
necessárias para o regresso seguro dos estudantes às aulas
presencias. Numa outra abordagem, o Director da Faculdade de
Ciência e Tecnologias (FCT),

Arnold Chate, frisou que a
Universidade criou condições
adequadas para a prossecução
do processo de ensino e aprendizagem para fazer face às
restrições impostas pelo “novo
normal”. Assim, cabe aos estudantes e toda a comunidade
universitária desta instituição
cumprir as medidas para que
se evite o contágio pela COVID-19 no recinto da Universidade, alertou o Director da
FCT.

No âmbito do novo normal, a UniZambeze retoma as provas de conclusão do curso
Na passada terça-feira, 25 de Agosto do mês
corrente, a Faculdade de Ciências Sociais e
Humanidades retomou as defesas dos trabalho
de culminação do curso. Neste contexto, estudantes, abrangidos pelo processo, manifestaram sua satisfação, tendo deixado uma mensagem de encorajamento aos demais colegas
finalistas. Segundos, os colegas não se devem
sentir limitados pelas circunstâncias do momento, daí ser importante encarem a conclusão do curso como um desafio inadiável mesmo as dificuldades impostas pela pandemia de
COVID-19.

