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“O CONCEITO DE SALA DE AULA
E DO PAPEL DO PROFESSOR
ESTÃO A MUDAR DE FORMA
SIGNIFICATIVA”
o O Director Adjunto Pedagógico da FCSH, Jóssimo
Calavete no balanço do primeiro semestre do ano
2020 diz que “há toda necessidade de os docentes
adequarem-se ao perﬁl que se exige de um
professor em tempos de crise”;
o O ensino híbrido revelou-se uma das melhores
opções de ensino na FCSH;

o O aproveitamento pedagógico
na FCSH é desaﬁador.
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Entrevista

“O CONCEITO DE SALA DE AULA E DO PAPEL DO PROFESSOR
ESTÃO A MUDAR DE FORMA SIGNIFICATIVA”
- Considera o Director Adjunto Pedagógico da FCSH, Jóssimo Calavete

A

Créditos: Faizal Raimo

Direcção Pedagógica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
diz que com a crise provocada pela pandemia da covid 19, o conceito
de sala de aula e do papel do professor estão a mudar de forma
signiﬁcativa. Jóssimo Calavete que avaliava o Ano 2020, que ao nível da
Universidade Lúrio se traduziu em apenas um semestre, diz que devido a
esta mudança, há toda necessidade de os docentes adequarem-se ao perﬁl
que se exige de um professor em tempos de crise. Nesta entrevista
conduzida por Faizal Raimo, o Director Adjunto Pedagógico da FCSH diz que
no primeiro semestre de 2020, não obstante a diversas diﬁculdades do
tempo, o aproveitamento pedagógico é considerado positivo e desaﬁador,
na medida em que a comunidade académica conseguiu muito rapidamente
adaptar-se e dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem,

Jóssimo Calavete

Director Adjunto Pedagógico da FCSH

recorrendo às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as
plataformas digitais. Calavete chega mesmo a propor que a FCSH aposte de
forma mais consistente e pragmática a integração das TICS no processo de
ensino e aprendizagem e justiﬁca que, no seu entender o ensino híbrido
revelou-se uma das melhores opções de ensino na FCSH. A fonte fala
igualmente da abrangência do ensino online no seio da comunidade
académica, as estratégias deﬁnidas para a recuperação dos conteúdos,
principalmente naquelas disciplinas tidas como técnicas, entre elas
estatística e contabilidade. No ﬁnal da conversa, Jóssimo Calavete traça uma
perspectiva e desaﬁos para o presente ano de 2021. Um ano civil que em

Ficha técnica:

O Macuthi
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princípios deverá concluir o ano
académico 2020, iniciar e ter-minar o
ano académico de 2021. Ele diz que
há necessidade de uma entrega
abnegada da comunidade académica no sentido de fazer o uso
racional do tempo.
Omacuthi (OM): O Ano 2020 foi
praticamente transformado num
único semestre, contra o que acontece em quase todos os anos em que
o ano é dividido em dois semestres.
Qual a avaliação que a DAP faz em
relação a este ano e/ou este semestre atípico?
Jóssimo Calavete (JC): Primeiro
agradeço pela honra que é me
concedida para dar esta entrevista.
Seguidamente, dizer que a avaliação
que a Direcção Pedagógica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) faz do semestre é positiva, não
obstante os inúmeros desaﬁos que
tanto os estudantes, como os docentes
tiveram. Todos nós, enquanto comunidade académica, conseguimos nos
adaptar às exigências do contexto que
vivemos. Entendo que foi bastante
positivo porque poderia se dar o caso
de não ter conseguido interagir com os
estudantes e ou vice-versa e consequentemente não dar continuidade ao
processo de ensino e aprendizagem,
mas não foi o caso. Por isso considero
que foi um semestre atípico, mas
bastante positivo pelo facto de todos
nós termos conseguido cumprir com as
existências do contexto.
OM: De que desaﬁos se refere?
JC: Como era previsível, tivemos
Cont. pág.3
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diversos desaﬁos, tal como as demais instituições de Ensino
Superior tiveram. Concretamente para a nossa faculdade os
desaﬁos resultaram da necessidade de maior preparação,
tanto do nosso corpo docente, como dos estudantes e do
próprio currículo, para conseguir melhor capacidade de
adaptação ao momento de crise. Repare que, não obstante,
as aulas terem dado continuidade através do ensino online e
depois através do ensino híbrido, onde foram conciliadas as
aulas presenciais e online, mesmo assim tinha havido diﬁculdades de dar continuidade, por exemplo do processo
avaliativo, por isso preﬁro dizer que o primeiro desaﬁo, como
instituição, foi de preparar docentes e estudantes por forma a
estar prontos para uma maior adaptação ao contexto de
crises. O outro desaﬁo que constatamos ao longo deste
tempo é que também precisamos apostar nas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs), porque o uso destas
tecnologias tornou-se irreversível e há que entender que nós
estamos na era de sociedade de informação e que a
digitalização e o uso das TICs no processo de ensino e
aprendizagem tornaram-se um factor incontornável. O terceiro desaﬁo, é que enquanto Direcção Pedagógica,
podemos constatar que, não obstante o ensino híbrido
revelar-se uma das melhores opções de ensino, parte considerável da comunidade académica não dispõe de facilidade para acesso contínuo a tais recursos. A FCSH deve
apostar este tipo de ensino, como forma de estar melhor
preparada para qualquer contexto de aprendizagem.
OM: A FCSH nunca tinha experimentado o ensino online. Como foi o processo de adaptação?
JC: A primeira acção que nós ﬁzemos foi organizar uma
capacitação pedagógica para todo pessoal docente de forma
a fazer transferência de experiências das Tecnologias de
Informação e Comunicação no contexto educativo. Essa
capacitação em matéria do uso das TICs e das plataformas
digitais, foi uma acção que considero bastante importante e
que de certa forma muniu os docentes de algumas competências para poder enfrentar o ensino híbrido.
OM: O primeiro semestre de 2020 teve vários
momentos, aulas presenciais, aulas online e por ﬁm aulas do modelo híbrido. Quais foram as grandes lições?
JC: Conforme fazia menção, nós precisamos de integrar as
TICs ao processo de ensino e aprendizagem na FCSH.
Precisamos capitalizar toda experiência deste momento,
porque se reparar, foi com a utilização das plataformas online
que tornamos possível terminar o primeiro semestre com
bastante sucesso. Por isso não só agora, como também
daqui para frente, no futuro, a FCSH deve apostar de forma
mais consistente e pragmática a integração das TICs no
processo de ensino e aprendizagem.
OM: Todos os estudantes foram abrangidos pelas aulas
online?

Entrevista

JC: A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas matriculou para o ano 2020, 346 estudantes, dos quais 320 foram
abrangidos pelo ensino online. Como vê, foi um número
reduzido de estudantes que faltou às aulas com Cont.
o uso
as4
pág.

DOCENTES DA FCSH APERFEIÇOAM CONHECIMENTOS
EM ENSINO HÍBRIDO

Jóssimo Calavete

C

om vista a preparar o corpo docente da Faculdade
de Ciências Sociais e
Humana (FCSH) a leccionar em tempos de distanciamento Social em
virtude da pandemia da
Covid 19, focando na adaptação e superação dos
docentes e discentes que
estavam acostumados ao
ensino presencial, decorre de hoje até sexta-feira
(25 a 29), o Seminário de
Capacitação em Ensino
Híbrido.
Durante cinco dias, os docentes da FCSH, serão
preparados para a combinação do ensino presencial, que ocorre na sala
de aula, com o ensino à
distância, que utiliza tecnologias para a continuidade
do ensino.
O director Pedagógico da
FCSH, Jóssimo Calavete,
que também é um dos oradores do seminário, ex-

Em plena sala de formação
plicou durante a abertura
do evento que no seminário, os docentes, serão
chamados a trocar experiências e práticas pedagógicas, sobre o ensino híbrido, destacando o conceito, os fundamentos, os
modelos, bem como as
formas de aplicação deste
tipo de ensino, tendo em
atenção a realidade da
FCSH.
“É um desaﬁo enorme e
importante como docentes, estar preparados para
leccionar em todos os contextos.”, disse a fonte, para
quem o seminário é parte
das estratégias encontradas pela Universidade Lúrio para leccionação em
tempos da covid 19.
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DAP dando orientações durante o primeiro dia de retoma de aulas presenciais na FCSH
TICs. Do estudo feito, os 26 estudantes não participaram
nas aulas por não possuir um aparelho compatível para
aceder às aulas. É verdade que mesmo entre os estudantes
que participaram nas aulas online, a qualidade de interacção
sugere-nos a necessidade de contínua capacitação de
docentes e estudantes por forma a tornar mais claro o papel
de cada um nestes contextos de aprendizagem.
OM: Ao retomar aulas presenciais em Novembro
passado, qual foi a estratégia encontrada para poder dar
assistência especializada àqueles alunos que não
puderam tomar parte das aulas online por vários
motivos?
JC: Depois da retoma das aulas presenciais, adoptamos
um modelo híbrido, os docentes foram orientados a fazerem
acompanhamento aos estudantes com necessidade de
reforço da aprendizagem. Isso aconteceu por meio de aulas
de consulta, bem como através de acompanhamento dos
mesmos nas aulas. Este aspecto foi muito importante, pois,
a universidade deve ser integradora e o estudante não pode
sentir-se marginalizado por não ter recursos para um ensino
online.
OM E qual foi a estratégia usada nas disciplinas
técnicas como Estatística, Contabilidade, Economia para permitir que todos fossem ao mesmo tempo aos
exames semestrais?
JC: Depois da retoma todas as disciplinas técnicas tiveram
mais horas de contacto. Duplicamos o tempo de contacto
presencial para essas disciplinas, ao mesmo tempo que
disponibilizamos períodos de aulas online.

OM: Depois de ter concluído o semestre, o que se pode
dizer em relação ao aproveitamento pedagógico?
JC: Bom, o aproveitamento pedagógico, se considerarmos
os inúmeros desaﬁos que tanto docentes, como estudantes
tiveram que enfrentar, pode-se considerar positivo e animador. É um resultado pedagógico que revela esperança.
Esperança porque o semestre foi validado, não obstante os
inúmeros desaﬁos e diﬁculdades que foram veriﬁcados e
ultrapassados, portanto, o semestre foi validado. De facto,
havia um perigo real de o semestre ser cancelado, praticamente seria um ano perdido, como aconteceu noutros
subsistemas de ensino que não sabemos como ﬁca, mas
nós conseguimos validar o semestre, não obstante a necessidade de que no próximo semestre tenhamos que reforçar a
consolidação da aprendizagem.
OM: Quais são os desaﬁos que se impõem para o ano
de 2021 que em princípio deverá terminar o ano académico 2020 e 2021?
JC: O Principal desaﬁo que podemos apontar é o facto de
ser necessário integrar três semestres num só ano civil.
Repare que todo o ano civil 2020, nós apenas terminamos o
primeiro semestre e no ano corrente precisamos de, para
além de encerrar o segundo semestre 2020, iniciar e
terminar o ano académico 2021. Por isso o principal desaﬁo
é este de fazer com que os três semestres corram num único
ano civil. Isso vai exigir muito esforço e muita entrega
abnegada por parte de docentes e estudantes para que
possamos racionalizar melhor o tempo. O outro desaﬁo é
este, como eu acabava de comentar, da necessidade deste
Cont. pág. 5
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esforço de todos, pois, vai ser um ano muito exigente. O
terceiro e último desaﬁo, seria a necessária e continua
adaptação às exigências do próprio momento. Paralelamente ao ensino presencial, teremos que usar as TIC´s de
forma incontornável, porque somente a utilização das TICs
pode tornar possível que três semestres aconteçam num só
ano civil.

Entrevista

professor estão a mudar de forma signiﬁcativa. Então, há toda
necessidade de os docentes, adequarem-se ao perﬁl que se
exige de um professor em tempos de crise.

OM: Uma mensagem para os docentes?
JC: A principal mensagem é que precisamos nos preparar
para adaptarmo-nos melhor aos desaﬁos do presente momento. Para isso é importante que estejamos conscientes
da era de informação e da digitalização em que nos
encontramos. O conceito de sala de aula e do papel do

Destas casas emerge o nosso boletim
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Director da FCSH e o Bispo de Nacala

Leia e divulgue
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Reportagem

Uma investigação cientíﬁca conclui que

A CORRIDA DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS NO SECTOR DE EDUCAÇÃO
É PELAS POLÍTICAS DE REMUNERAÇÕES VIGENTE NA FUNÇÃO PÚBLICA

A

corrida aos certiﬁcados e diplomas do ensino superior por parte de
professores no sector de educação no país é estimulada pela política de remuneração que impõe como condição sine qua non para a mudança de carreira a conclusão de nível, conclui um estudo sobre a supervisão pedagógica e a
formação contínua: mitos e percepções por meio de narrativas dos professores do
Distrito de Monapo. O trabalho cientíﬁco que mereceu uma publicação, numa
revista indexada de categoria A1 é de autoria dos pesquisadores Wilson Profírio
Nicaquela e Adelino Inácio Assane da Universidade Lúrio e Rovuma, respectivamente. Os autores referem que a correria pelos certiﬁcados por parte dos
professores, não só acontece em Moçambique, pois, segundo referem, trata-se de
uma situação que se regista noutros contextos. “Em Moçambique, a exigência do
certiﬁcado pelo Tribunal Administrativo como indicador na mudança, na conversão

Professor Warila, ladeado pelos autores do artigo, Wilson Profírio Nicaquela e Adelino Inácio Assane

de carreira proﬁssional e, consequentemente, o aumento salarial, continua sendo
agente motivacional na procura de um diploma”, refere o artigo, para depois alertar
que a corrida aos certiﬁcados e diplomas, no lugar de resolver o problema salarial
ou de acesso ao emprego condigno, emergem novos problemas: aumento de

indivíduos formados com (in)competências requeridas e/ou desempregados.
Os autores, desenvolveram o artigo
no âmbito do curso de Doutoramento
em Inovação Educativa, na Faculdade
de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique
que o Director da FCSH, Wilson Nicaquela está a frequentar.
Importa salientar que para analisar
as experiências dos professores de
Monapo sobre a supervisão pedagógica, os autores pediram aos professores que produzissem textos narrando suas vivências na escola, enquanto objectos e/ou sujeitos do processo de supervisão. Os autores consideram esse exercício como uma
metodologia do estudo, daí que para a
efectivação do objectivo tomaram como indicadores: o papel do supervisor,
as competências do supervisor, a
percepção do que é a supervisão e os
desaﬁos da supervisão.
O trabalho conclui que há uma
evidência no âmbito das implicações
para o supervisionado, pois os procedimentos tidos na sua execução, na
sua percepção, não são os mais
adequados para o acompanhamento e
o desenvolvimento do trabalho docente, uma vez que entendem a supervisão como uma prática administrativa,
com função ﬁscalizadora e punitiva.
Desse modo, os autores dizem que os
professores não a consideram um
instrumento auxiliar do seu desenvolvimento proﬁssional.
Segundo os autores do estudo,
quando a supervisão toma o carácter
de assistência à aula, esse processo
tem sido considerado um “acontecimento” e não uma prática espaço/momento de formação para alguns supervisores e/ou professores.

Janeiro de 2021
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Para Ilha de Moçambique

Créditos: Faizal Raimo

UNILÚRIO PROJECTA UM CENTRO EM FUSÃO DO CECROI E CEDIM

Estudantes da FCSH em pleno processo de rastreio
Aiuba Ali dirigindo os trabalhos de concepção de um novo centro

N

o âmbito da dinamização e
rentabilização das suas acções,
a Universidade Lúrio (UniLúrio)
pretende criar um único centro de estudos
na Ilha de Moçambique em resultado da
fusão do Centro de Estudos Culturais e
Religiosos do Oceano Índico (CECROI) e
o Centro de Estudos e Documentação da
Ilha de Moçambique (CEDIM). Ambos
centros pertencem à Universidade Lúrio e
têm como a sede na Ilha de Moçambique.
Enquanto o CECROI subordina-se à
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o CEDIM faz parte da Faculdade de
Arquitectura e Planeamento Físico.
Para materializar o processo de fusão
dos dois centros, decorrem trabalhos
visando deﬁnir como será feito este processo, nomeadamente com a organização de encontros, workshops, que
deverão culminar com a produção dos
documentos principais do novo centro
que posteriormente deverão ser aprovados em Conselho Universitário.
“A ideia é que haja mais dinamismo na
actividade do novo centro, porque entendemos que a forma como vínhamos
trabalhando com dois pequenos centros
que pertenciam a duas faculdades, havia
coincidência em termos de algumas

actividades”, disse Aiuba Ali, docente e investigador do CEDIM que
dirige os primeiros trabalhos que
visam fundir os dois centros da
UniLúrio na Ilha de Moçambique.
A fonte continuou “fomos desaﬁados a fazer uma harmonização
dos conteúdos e actividades,
então, as equipas dos dois centros
estão neste momento a procura
das melhores estratégias para
fusão dos dois centros”.
Questionado sobre os prazos
para a concretização desta fusão,
o nosso entrevistado disse que
dependia muito da ﬂexibilidade da
equipa que deve elaborar todos os
documentos inerentes ao funcionamento de uma unidade orgânica
na Universidade Lúrio. Aliás,
enquanto os dois centros subordinavam-se às respectivas faculdades, o novo centro em projecção
irá prestar contas ao nível central,
isto é, à Reitoria da Universidade.
Será que o centro está a ser desenhado para acautelar os interesses dos dois centros? Aiuba Ali,
responde esta pergunta referindo
que “a Ilha de Moçambique está no

Oceano Índico, naturalmente estamos a
convergir os objectivos para conceber um
centro que possa, não só acomodar as
pesquisas das duas faculdades, como
também de outras faculdades da universidade Lúrio e outras instituições académicas que trabalham na nossa área de
actuação”. A outra novidade que a fonte
avança para o novo centro, será a
componente de prestação de serviços e
assistência técnica. “Pensamos que o
Centro seja mais uma força motriz para
tentar perceber algumas questões que
estão ligadas aos conﬂitos que vêm
acontecendo ao longo da costa oriental
africana, onde o Oceano Índico faz parte,
e nós temos o caso de Cabo-Delgado”,
disse para depois explicar que o centro
em projecção deverá ter uma equipa de
investigadores qualiﬁcados que possa ser
capaz de pesquisar e documentar
informações que sejam fundamentais
para esta questão importante e actual
para o nosso país.
Importa referir que decorreu de 19 e 20
de Janeiro, o primeiro workshop de
discussão sobre a fusão do CECROI e o
CEDIM, envolvendo docentes e investigadores afectos em ambos os centros. A
comissão que discute a fusão dos dois
centros é coordenada pela Vice-reitora
Académica da UniLúrio, Sónia Maciel.

Investigadores do CECROI e
do CEDIM em pleno encontro
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Destaque

Retratando o património, tradições e a cultura da Ilha de Moçambique

FCSH PREPARA LIVRO ILUSTRADO PARA A COMPREENSÃO
DAS GERAÇÕES MAIS NOVAS

A

Ilha de Moçambique deverá até ao ﬁnal deste
ano, editar uma publicação sobre a sua história
ilustrada para os mais novos. Com o efeito, o
livro que está sob a responsabilidade da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade
Lúrio e outros parceiros no âmbito do Cluster da
Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique,
(Conselho Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique
e a Associação dos Pequenos Empresários Turísticos
da Ilha de Moçambique, APETUR), deverá tomar como
referências ao património, tradições e à cultura local,
pois pretende-se que seja um legado histórico ilustrado
(ilustrações dos locais) para a compreensão das
gerações mais novas.
O Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de
Moçambique tem por ﬁnalidade apoiar o desenvolvimento integrado e sustentado da Ilha de Moçambique, classiﬁcada pela UNESCO como Património da
Humanidade, e da zona continental adjacente através
de intervenções de preservação e reabilitação do
património histórico e cultural, gestão e ordenamento
territorial e urbanístico, formação proﬁssional e ensino
pré-escolar e sua ligação ao ensino primário na região.
Nesta perspectiva, em Dezembro último, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) assinou
um acordo de cooperação com o Conselho Municipal
da Cidade da Ilha de Moçambique (CMCI) e a
Associação dos Pequenos Empresários Turísticos da

Mussagy Octaviano director do Posto de Turismo

Wilson Nicaquela

director da FCSH

Ilha de Moçambique (APETUR). Estas três instituições se comprometem a empreender esforços visando dinamizar e a promover
a Ilha de Moçambique. O acordo visa operacionalizar todas as
actividades relacionadas com o turismo na Ilha de Moçambique,
bem como o desenvolvimento de actividades promocionais através do Posto de Turismo da Ilha de Moçambique. Conforme disse
o director deste posto, Mussagy Neeno Octaviano, “esta parceria
visa fortalecer o turismo na Ilha”.
Para além do livro que a FCSH deverá lançar este ano, outras
actividades sob sua alçada incluem iniciativas regulares e continuadas no tempo (Informação e tratamento de dados), recolha e
actualização da informação sobre a oferta turística: hotelaria,
restauração, artesanato, animação, locais de interesse a visitar
(património, praias, artesãos, incluindo salinas, exploração de
moringa, recolha e informação de serviços úteis: empresas de
animação e outras, guias, táxis, vendas de artesanato, recolha e
informação de estadias nos alojamentos da Ilha, organização e
actualização de exposição de amostras do artesanato e dos
produtos locais com referência, em placa, ao nome e aos
contactos de cada um dos produtores e recolha e informação de
visitantes. Aliás, relativamente a esta última actividade, a FCSH
pretende monitorar o ﬂuxo de turistas que visitam a Ilha. Esta
actividades irá acontecer junto da ponte que dá entrada a Ilha de
Moçambique.
O director da FCSH, Wilson Porfírio Nicaquela não tem dúvidas
que esta cooperação “irá permitir a UniLúrio acelerar o processo
de intervenção nas comunidades visando a consciencialização
Cont. pág. 9
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caso, deverão ser idealizados produtos que se destinem a
visitantes, mas que, por força da covid-19 e como ensaio (teste),
terão que ser direccionadas para a comunidade local”, disse
Mussagy.
Trata-se de produtos que necessariamente terão que ser suportados numa visão no tempo em que um ﬁnanciamento inicial
(do Cluster) possibilitará o seu arranque, mas que posteriormente deverão ser realizados com autonomia ﬁnanceira. No
que toca ao Conselho Municipal da Ilha de Moçambique, o
acordo prevê actividades de promoção junto da média,
nomeadamente com a criação de spots regulares em rádios.

Créditos: Faizal Raimo

Créditos: Faizal Raimo

Créditos: Faizal Raimo

para a manutenção do património ediﬁcado no Bairro
de Macuthi”.
O director do Posto de Turismo da Ilha de
Moçambique, também não tem dúvidas de que este
acordo de cooperação constituiu um ganho para o turismo da primeira capital moçambicana. “Por exemplo,
por meio deste acordo a APETUR vai realizar duas
exposições e/ou iniciativas, mais direccionadas para o
público local, em que possam ser apreciadas pelo
mesmo, com impacto nas instalações do Posto de
Turismo e sua divulgação nos canais próprios locais.
Esta actividade deverá culminar com o desenvolvimento de pelo menos, dois produtos turísticos. Neste

Destaque

Foto de arquivo: Magniﬁca Reitora da UniLúrio visita Posto de Turismo da Ilha de Moçambique
Director da FCSH e o Bispo de Nacala

10.231 TURISTAS VISITARAM A ILHA DE MOÇAMBIQUE EM 2020

P

elo menos dez mil duzentos e trinta e um
turistas visitaram a Ilha de Moçambique
durante o ano passado. A informação foi
avançada ao OMacuthi pelo Director do Posto de
Turismo da Ilha de Moçambique, Mussagy Neeno
Octaviano. Ele disse que os dados foram recolhidos
com base no check in online, uma vez que os hotéis e
outras entidades que facultavam este tipo de
informação, deixaram de canalizar para aquele posto
de Turismo devido à pandemia da Covid 19, que
durante o ano passado paralisou por longos meses a
actividade turística, como medidas para travar a
propagação da doença.
Entretanto, para ultrapassar está situação, segundo

deu a conhecer a fonte, a Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (FCSH) da Universidade Lúrio que funciona no distrito
vai desencadear um trabalho que visa monitorar o ﬂuxo de
turistas na Ilha de Moçambique.
O director da FCSH disse recentemente que para esta
actividade seriam envolvidos estudantes que cursam Turismo e
Hotelaria, os mesmos que garantem o atendimento no Posto de
Turismo Local.
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Reportagem

BIBLIOTECA OZUELA RECEBE DOAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS

Realito Momade

A

Departamento dos Serviços Académicos e Documentação

Biblioteca Ozuela da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas beneﬁciou-se no
princípio de Janeiro corrente, de uma
doação de livros, com destaque para
Enciclopédias, TIC, ﬁlosoﬁa, economia
e de Literatura diversa.
A doação é da Associação Helpo,
uma Organização Não Governamental
portuguesa, que opera no distrito da
Ilha de Moçambique. A Helpo trabalha
desde 2008 em Moçambique, com
foco na Educação e mais tarde na
Nutrição, através de um programa de
informação comunitária em nutrição e
segurança alimentar em parceria com
a Universidade Lúrio.
Esta é a segunda vez que a FCSH se
beneﬁcia de livros oferecidos por
aquela organização. A primeira vez
aconteceu em 2018. O chefe do
Departamento dos Serviços Académicos e Documentação, Realito Adamugy Ussene Momade disse que,
tendo em atenção às necessidades
que a biblioteca Ozuela enfrenta,
considerando que é uma Biblioteca
ainda nova com apenas quatro anos
de existência, a doação da Helpo é
uma gratiﬁcação, “pois proporciona
aquilo que para minha opinião é a
ﬁnalidade das Bibliotecas, que é de

oferecer informações através da
leitura e propiciar a pesquisa, portanto,
o recebimento de livros é enriquecedor”.
O responsável disse que essa
doação minimiza as diﬁculdades que a
Biblioteca enfrenta, que agrupa em
duas vertentes. “ a primeira tem a ver

com os utentes, especialmente
docentes e discentes que veriﬁcam a
falta de algumas obras que seriam de
vital importância para a leccionação
das suas aulas e incrementação dos
seus conhecimentos em várias áreas
de conhecimento, por exemplo Geograﬁa, Turismo e Hotelaria, francês e
Inglês” disse para em seguida explicar
que a segunda diﬁculdade que a
biblioteca Ozuela apre-senta, está
relacionada com o ambiente. Segundo
ele, “a biblioteca precisa ainda de
estantes apropriadas que possam
permitir uma boa arrumação e conservação de acervos. Olhando para a
época digital em que nos encontramos, a Biblioteca precisa de uma
plataforma de consulta digital dos
livros. A Biblioteca também precisa de
instalação de ar condicionado para a
sala de leitura, apesar da estratégia
actual ser de manter todas janelas
abertas para permitir a passagem de
ar”. Actualmente, a Biblioteca Ozuela,
conta com perto de cinco mil obras
diversas.

Director da FCSH recebe livros da Associação Helpo
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Aniversariantes

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
Joana Junior

N

o total temos sete aniversariantes em Janeiro, constituindo assim, o mês em que a FCSH é chamada a
comemorar sete vezes o aniversário dos seus colaboradores. Como diz o director da Faculdade, “cada um
dos colaboradores deve sentir-se gestor”, ter que comemorar aniversário de sete colaboradores num só
mês, é algo para dizer: Janeiro é mês de festa na FCSH. A todos os colaboradores nascidos neste mês, a equipa deseja
muita saúde e prosperidade. Parabéns, colegas!

“MARCOU ME NO INÍCIO QUANDO A FACULDADE ABRIU SEM EQUIPAMENTO”

Créditos:Faizal Raimo

Albertina Cololo, 30 anos de idade, nasceu aos 04 de
Janeiro de 1991 na cidade de Nampula . Actualmente ocupa
o cargo de chefe do Departamento de Mobilidade e Estágio
e igualmente lecciona a disciplina de Introdução ao Negócio
Turístico , Métodos e Técnicas de Pesquisa e Técnica de
Gestão Comercial no curso de Hotelaria e Turismo.
Ingressou na FCSH em 2017, aquando da sua abertura.
A entrevistada avalia o ambiente de trabalho como
positivo e desaﬁador. A Mestre Albertina faz parte dos
funcionários que a abraçaram a Faculdade na sua
primeira fase. ˝Marcou-me no início quando a Faculdade
abriu sem equipamento, foi um desaﬁo enorme˝, diz ela,
visivelmente satisfeita, por fazer parte de uma equipa jovem
e em constante crescimento e comprometida com o
trabalho. Ela pede a toda equipa no sentido de continuar a
engajar-se, garantido o funcionamento pleno da instituição.

Angelina Dade Amade Barros, 28 anos de idade,
nasceu em 23 de Janeiro de 1993 na Cidade de Nampula.
Docente das cadeiras de Laboratório de Estudo de
Sociedade e Sociologia , actualmente encontra-se a
prosseguir com os estudos na Cidade de Nampula.
Angelina Barros, trabalha na FCSH desde 2017.
Ela diz que “vários acontecimentos me marcaram nesse
percurso, mas tenho a destacar a minha participação no II
Seminário Internacional de Investigação, organizado pelo
FNI em Maputo, onde fui homenageada em público no dia
do encerramento do evento por ter evidenciado esforços
para participar no evento por conta própria sem apoio
ﬁnanceiro por parte dos organizadores do evento e da
minha instituição”. A fonte continuou “marcou-me
igualmente, o desaﬁo de coordenar o Departamento de
Economia e Gestão, por último, o prêmio que ganhei do
FNI por conta da minha participação nas 12ª Jornadas
Cientíﬁcas e Tecnológicas Nacionais pelo artigo intitulado:
vamos comer Pethe - Venda e consumo de comida
confeccionada, desprotegida em tempos de Covid 19 no
mercado do Juma em Nacala Porto”.
Ela lembra vários momentos vividos na FCSH. Contou a
sua representação numa formação sobre Patrimônio e
Humanidades em Portugal. A aniversariante avaliou
Director da FCSH e o Bispo de Nacala

Créditos: a aniversariante

“FOI GRATIFICANTE O FACTO DE TER GANHO UM PRÊMIO
NAS 12 JORNADAS CIENTÍFICAS”

também o ambiente de trabalho na FCSH. “É bastante bom e
acolhedor”, Ela, aconselha aos colaboradores que continuem
a trabalhar como já vêm fazendo, mas “ evitando ﬁcar na zona
de conforto. Temos de cumprir com os pilares (da
Universidade) de ensinar e pesquisar”.
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“ENQUANTO DIRECTOR DE FACULDADE APRENDI QUE O COMPORTAMENTO
HUMANO É DINÂMICO EM ALGUM MOMENTO, IMPREVISÍVEL E OCULTO”

Créditos: Cefo Assimilado

Nicaquela diz que “desde que assumi a função de director,
aprendi que o comportamento humano é dinâmico em
algum momento, imprevisível e oculto”, disse para depois
explicar que “o facto de o comportamento ser oculto ,
dinâmico e imprevisível tem constituído melhores lições de
vida desde que cheguei à Faculdade, portanto, eu aprendo
e solidiﬁco minha gestão a partir dessa característica que o
comportamento humano assume”.
O Aniversariante conta momentos marcantes da sua
carreira, o facto de ter recentemente publicado um artigo
cientíﬁco numa revista de nível A1, elevando assim não só o
seu nome, como também o da Faculdade que dirige e a
Universidade Lúrio em geral. “Eu sinto ter contribuído para o
marketing institucional. Quando as pessoas leem o artigo,
não me vêem como um amador, mas sim como um docente
Universitário da Universidade Lúrio”. A fonte considera o
facto de ter publicado esse artigo numa revista de categoria
A1, uma das realizações mais marcantes que alcançou
enquanto funcionário da FCSH.
Para além do artigo recentemente publicado, a fonte
contabiliza outros eventos que lhe marcaram: a sua
participação num Congresso Internacional sobre Gênero e
Afrodescendentes em Narrativas Cotidianas, evento que
decorreu no Brasil. “A partir da minha participação acabei
sendo convidado para ser parecerista da revista, ou seja, eu
sou o avaliador de textos que são publicados na revista da
Universidade Federal de Piauí”
O aniversariante considera o ambiente de trabalho na
FCSH extraordinário. “A ter que atribuir nota na FCSH pelo
perﬁl olhando que a Faculdade ainda não fez nem 5 anos da
sua existência e composta maioritariamente por jovens que
têm a instituição como seu primeiro emprego formal,
sobre tudo na sua relação com a função pública, daria
dezasseis, numa avaliação de zero a vinte”.

Wilson proﬁrio Nicaquela,39 anos de idade, nasceu no
Posto Administrativo de Intoculo no distrito de Monapo aos
05 de Janeiro 1982. O Director da FCSH é igualmente
docente das disciplinas de Comunicação, Liderança e
Ética e Seminário do ﬁm do curso. Trabalha nesta faculdade
desde 19 de Agosto de 2019
“A primeira coisa que me marcou foi a indicação para o
cargo de director da Faculdade”, começou o aniversariante
justiﬁcando em seguida que “ quando vim para a FCSH, não
era para o cargo de cheﬁa, mas sim de ser docente.” O
director da FCSH lembra que em Maio de 2018, realizou um
sonho que era de ser docente universitário, “ sob convite do
então Reitor passei a colabora na FCS como docente
parcial nos cursos de Psicologia Clínica e Administração e
Gestão em Saúde”..
Licenciado em Psicologia Escolar pela Universidade
Pedagógica de Moçambique, Mestre em Educação em
Ciências de Saúde pela Universidade Lúrio e agora em fase
de conclusão do curso de doutoramento em Inovação
Educativa na Universidade Católica de Moçambique,

“GOSTO DAQUILO QUE FAÇO E ME ORGULHO DA EQUIPA DE TRABALHO
QUE ENCONTREI NA FCSH”
Nerivaldo José Poliua, 35 anos de idade,
nasceu em 15 de Janeiro de 1986 na cidade
de Nampula .Ingressou na FCSH no ano 2019
, antes terá trabalhado na empresa Novos
Horizontes, onde exerceu a função de
administrativo . Actualmente exerce a função
de chefe da Repartição de Contabilidade e
Planiﬁcação .
“Gosto daquilo que faço e me orgulho da
equipa de trabalho que encontrei na FCSH”,
disse o aniversariante. Ele, acrescentou que
“o ambiente de trabalho na instituição é bom e
é harmonioso”, contudo, aos colegas apela a
dedicação naquilo que fazem.

Créditos: Celestino Taperero Fernando

Créditos: Joana Junior
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“FCSH MUDOU A MINHA VIDA, NÃO SÓ SOCIALMENTE, MAS TAMBÉM FINANCEIRAMENTE”

Fernanda Martinho Coroa Dinheiro, 32 anos de idade,
nasceu aos 21 dias de Janeiro de 1989 na Ilha de

Moçambique. Docente da FCSH, lecciona as disciplinas de
Estudo de Demograﬁa e Geograﬁa e Mercados Turísticos
nos cursos de Desenvolvimento Local e Relações Internacionais e Turismo e Hotelaria, respectivamente, mas também
auxilia trabalhos no Departamento de Registo Académico.
A Docente Fernanda, ingressou na uniLúrio em 2019.
“Foram tantas coisas que me marcaram, uma da coisas
foi trabalhar com essa equipa maravilhosa. A FCSH mudou
a minha vida não só socialmente, mas também ﬁnanceiramente. Fruto deste trabalho, hoje faço o meu curso de
mestrado”, disse. A aniversariante avalia o ambiente de
trabalho na FCSH como sendo aceitável, porém, diz que “
para que a instituição siga em frente rumo ao crescimento
precisamos que nós, os colaboradores, sejamos nós
próprios a elevar, ediﬁcar em termos de comportamento, a
convivência e a união. O mais importante é que cada um
seja ele mesmo, hakuna matata

Créditos: Joana Junior

“TODOS OS COLEGAS ESTÃO ABERTOS EM AJUDAR SEMPRE QUE PRECISO.”
Atia Suale Zupair, 27 anos de idade, nasceu aos 15 de Janeiro de 1994 na Ilha
de Moçambique. Ingressou na FCSH em 2018 no mês de Outubro,
actualmente está afecta ao à Direcção Adjunta Administrativa Financeira, onde
exerce a função de agente de serviço.
A nossa aniversariante diz que uma das coisas que mais lhe marcou é o facto
de o trabalho na FCSH ser o seu primeiro emprego. “ É algo maravilhoso
trabalhar na faculdade, ter o contacto com professores, estudantes é algo que
considero motivador. Antes nunca havia feito algo do gênero, mas a
experiência aqui está sendo muito boa e interessante”, disse ela visivelmente
satisfeita. Continuou “todos os colegas estão abertos em ajudar sempre que
preciso”. Ella, pediu para que os colaboradores da FCSH continuem coesos e
com o espírito de entreajuda, educados e que valorizam o seu trabalho, bem
como a valorizar aqueles que exercem trabalhos mais inferiores, “ como aquele

“É INTERESSANTE TRABALHAR AQUI”
Lucia Muchanga, 38 anos de idade, nasceu 01 de Janeiro de 1983 na
Província de Sofala, docente de Direito Internacional e Introdução ao
Estudo de Direito no curso de Desenvolvimento Local. Ingressou na FCSH
em princípios de 2020, integrando o Gabinete Jurídico da faculdade.
˝É sempre um desaﬁo começar um novo trabalho, uma nova experiência,
tem sido interessante trabalhar aqui. É novo aprendizado. Na FCSH cada
dia é um aprendizado, uma aprendizagem com os colegas, com os
estudantes e em particular com o tempo. Relativamente aos desaﬁos
iniciais, foram de carácter de inserção, tendo em conta que era a primeira
vez chegar e viver na Ilha” a aniversariante diz que encontrou uma FCSH
com um ambiente bom, destacando a consideração, respeito e boa relação
que tem com os colegas, como o que coloca mais relevância esse
ambiente.
“Para um trabalho de sucesso e boa convivência entre os colaboradores,
que é característico na FCSH, aconselho aos meus colegas para
continuarem a dedicar e identiﬁcar-se com a causa da instituição, o
respeito, a tolerância e o trabalho em equipa”, disse explicando que o

respeito, a tolerância e o trabalho em equipa
são elementos importantes para o crescimento
individual e colectivo, enquanto membro desta
família UniLúrio.
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