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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
No âmbito da extensão do Ensino Superior no País, a
UniZambeze promove o Ensino a Distância
Trata-se de Centro de Ensino a
Distância
da
UniZambeze
(CEDUniZ) criado , em Fevereiro de 2017 pelo Conselho Universitário. Sub tutela da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidade na sua fase de implementação, com a missão de "Usar as
tecnologias de informação e
comunicação na construção e
disseminação do saber, focalizando-se na ciências assentes na
liberdade do pensamento e formação integral do homem, com
vista a garantir o crescimento
intelectual e fortalecimento de
valores humanísticos e tecnológicos” visão de"tornar-se num centro
de referência nacional e internacional pela excelência e qualidade
cientifico-tecnológico nas praticas
do Ensino à Distância, e no desenvolvimento de plataformas expansivas de natureza integradora de
aquisição de conhecimento”.

sidade aguarda a vistoria da entidade
que compete para o seu funcionamento.

Constituem objectivos; promover o Ensino à Distância da
Universidade Zambeze; Estabelecer relações de intercâmbio
científico e tecnológico com
instituições nacionais e estrangeiras” assegurar as condições
para a formação de profissionais com qualidade do mais
elevado padrão exigível, ao

nível interno e externo; O Centro de Ensino a Distância da
UniZambeze é uma unidade
orgânica de ensino que goza de
um regulamento especifico,
que deve responder ao Instituto
Nacional de Educação a Distancia (INED) como orgão que
tutela o ensino a distância no
pais.Neste momento a Univer-

O processo de ensino à distância vai
funcionar na plataforma Moodle. Onde cada estudante deverá possuir um
dispositivo electrónico com acesso a
internet para efeito de aquisição dos
conteúdos programáticos das cadeiras,
onde na primeira fase estão em avaliação 5 cursos nomeadamente: Contabilidade e Finanças; Ciências Actuariais; Direito; Economia; Gestão, onde
o seu publico alvo serão funcionários
e todos os individuos interessados
neste modelo de ensino.
Este modelo de ensino surge justamente para responder a demanda por
parte do publico, razão pela qual será
desenvolvida em 6 polos das zonas de
inserção da Universidade Zambeze.

UniZambeze desenvolve projectos de pesquisas no campo
Agrícola do vale de Mandruze em Dondo
com o Prof. Doutor Pedro Massinga docente desta instituição e
director do Centro de Estudos de
Inovação e Formação Avançada
( CEIFA ) e coordenador do projecto.

Trata-se dos projectos de produção de hortícolas de tomate, cebola e da produção de agricultura
orgânica e sustentável. De acordo

O projecto conta com o financiamento do FMI no período de 2
anos, com objectivos de dinamizar o cultivo de tomate e cebola
durante todo ano regular no Distrito de Dondo, e minimizar a
degradação da qualidade de solo

de capacidade produtiva por parte das
comunidades; alargar e elevar o campo de pesquisa cientifica e prestigio
da UniZambeze na sociedade, com
vista a desenvolver, o estudo de bolsa de valores de hortícolas de modo
suprir a procura desses produtos no
Os projectos que estão sendo de- verão.
senvolvidos tem como finalidade
de gerar renda para os agricultores
da cooperativa 07 de Abril do vale
de Mandruze e a própria Universidade Zambeze; servir de mais valia
para o campo de estudo; elevação
por meio de queimadas descontroladas, que prejudicam a fertilidade
do mesmo; tem como beneficiário
a comunidade abrangidas incluindo
o distrito, a UniZambeze e comerciantes.
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