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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
AEUNIZA faz uma avaliação positiva das medidas adoptadas
pela UZ, face a reinício das aulas presenciais no contexto da
COVID-19
A Associação dos Estudantes da
Universidade Zambeze, fundada
em 2014, é uma organização que
representa os estudantes da Universidade Zambeze (UZ), sem
fins lucrativos que goza de uma
autonomia administrativa e patrimonial para representar e defender os interesses dos estudantes
na área de jurisdição da Universidade Zambeze.
No entanto a AEUNIZA é
dirigida por
Celino Carlos
Neves Tambo e conta com Alex
João Rabeca Mesa, Vice
Presidente,
Lucy
Campos
Kenned Haonga, Secretaria
Geral, Tropa Leonel M. Tropa,
Presidente Fiscal e Mandenda
Madalena Duarte, Assessora
Jurídica. Possui 6 nucleos
distribuidos nas zonas de
inserção da UniZambeze e conta
com 7800 membros com

objectivos assentes na protecção dos direitos e valores
dos estudantes a nível interno, externo e gerir o fluxo de
informação , a nível dos núcleos sediados fora da cidade
da Beira.

Em contacto com a nossa reportagem o Presidente da AEUNIZA, frisou que passam sensivelmente 4 semanas que as aulas
presenciais reiniciaram no Ensino Superior no pais, ainda fez
um balanço positivo, pois, a

manifestação que tem colhido por
parte dos estudantes e não só, tem
sido bastante encorajador com
vista a convidar aos demais colegas de modo a participar nas aulas presenciais, visto que “todos
os estudantes, serão submetidos
aos exames com uma nota administrativa e como condição para
serem admitidos aos exames,
deverão estar a 75% presentes
nas aulas presenciais.”
Durante a nossa conversa com o
Presidente da Associação dos
estudantes da Universidade Zambeze, ficamos a saber que esta
agremiação manteve contacto
com o Departamento da Administração Financeira da Universidade, com objectivo de colher
informação sobre a situação das
mensalidade dos estudantes que
frequentam o período pôs laboral.
Segundo Celino, na sua interacção com a DAF avançou-nos que
provavelmente haverá uma redução de pagamento de mensalidade
na fasquia de 20% do valor.

Para desenvolver cultura de pesquisa
O Porta -Voz da Direcção Científica da UniZambeze incentiva os investigadores e o
corpo docente a investigarem
gem que a Direcção Científica tem como perspectivas a
realização de uma Conferência sobre catástrofes e vulnerabilidade e I Seminário sobre pesquisa, pós-graduação
e extensão. Também perspectiva dar continuação a realização de Seminários Psicopedagógicos e Científicos, com
objectivo de aprimorar a
comunicação com as unidaSegundo o Porta—Voz da Direcdes orgânicas, bem como
ção Científica da Universidade
harmonizar práticas pedagóZambeze, Mestre Chicumule,
gicas, visto que há necessidafrisou à nossa equipe de reportaA Direcção Científica é um órgão dos Serviços Centrais da
UniZambeze responsável pela
coordenação, supervisão, direcção e execução da política institucional relativa à pesquisa científica, conta com 1 Coordenador,
e 4 colaboradores e subdivide-se
em 3 Departamentos a citar,
Pesquisa, Extensão e Pôs Graduação.

Colaboradores da direcção científica

de de aperfeiçoar os investigadores e os docentes da Universidade. O nosso entrevistado evidenciou que os seminários científicos serão muito
importantes para incentivar os
formandos à pesquisa científica para efeitos de produção de
artigos científicos e elaboração de projectos científicos e
sociais. Ainda referiu que um
dos desafios é criar condições
para a formação de docentes
ao nível de mestrado e doutoramento.
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