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Gestores escolares
e professores da Matela
em formação

CARREIRA

A Direcção municipal de educação
da Matala, na Huíla, está a apostar
na formação dos gestores escolares
e professores sobre os métodos de
ensino na reforma educativa, para
a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem na circunscrição.
Segundo o director municipal de
educação da Matala, Augusto João,
a formações têm estado a permitir
com que o município tenha quadros
formados para a promoção e o fortalecimento das instituições.
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Adiadas jornadas
científicas na
Faculdade de
Medicina da UMN
As VII Jornadas científicas-estudantis da Faculdade de Medicina
da Universidade Mandume Ya
Ndemofayo, UMN, que deviam
arrancar hoje, quinta-feira, na
cidade do Lubango, província da
Huíla, foram adiadas para uma
outra data ainda por definir, devido a razões de ordem técnica.
Noticiou Angop. De acordo com
uma nota da instituição citada
pela fonte, a nova data do evento
poderá ser indicada ainda esta
semana. No evento será abordado temas como “Adequação
da formação médica no contexto
sanitário”, “O currículo, a docência, a avaliação e formação
em saúde”, “Interacção dos serviços de saúde e escolas médicas
no contexto de um mundo em
mudança”, “Formação em ciências de saúde, ética e pesquisa”,
“Prevenção e promoção para a
saúde” e “Estudos clínicos sobre
epidemiologia”.
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ENSINO SUPERIOR

Pós-graduados em Direito
e Gestão de Negócios de Petróleo
e Gás recebem diplomas hoje
Cerca de 80 alunos finalistas dos cursos de mestrado e pós-graduação
do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Sociais da Universidade
Agostinho Neto (UAN) recebem os seus diplomas hoje, às 16 horas, no
Auditório Maria Carmo Medina na Faculdade de Direito

Doutoramento em
economia na UJES
em 2017
QA Faculdade de Economia
da Universidade José Eduardo
dos Santos (UJES), na cidade do
Huambo, está a criar as condições necessárias para começar
a ministrar, a partir de 2017, cursos de doutoramento.
A decana da Faculdade, Sílvia
Virgínia do Amaral, disse ser
intenção da instituição que os
mestres recentemente graduados, sobretudo docentes, possam
prosseguir com os seus estudos.
Informou estarem a trabalhar
em parceria com a congénere da
Universidade Agostinho Neto,
em Luanda, para concretizarem
tal pretensão, uma vez que esta
já ministra cursos de doutoramento.
Sílvia Virgínia do Amaral informou que as formalidades administrativas, para o efeito, estão a
ser cumpridas junto do Ministério do Ensino Superior.
Este ano a Faculdade de Economia da UJES graduou, em parceria com o Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (Portugal), os
primeiros 27 mestres nas especialidades de ciências empresariais, contabilidade, fiscalidade e
finanças empresariais

EFTS aumenta dois
novos cursos no
ano lectivo de 2016
A Escola de Formação de Técnicos de Saúde Comandante Bula
do Bié prevê implementar, no
próximo ano lectivo, os cursos
de parteira e pediatria, respectivamente, visando dar resposta
as necessidades das unidades sanitárias e da população no geral.
A informação foi avançada pelo
director da instituição, Alfredo
Malegue, que sublinhou que a
instituição trabalha na criação
de condições, mormente salas
de aulas, corpo docente especializado e locais de estágios nas
unidades hospitalares.
O responsável considerou de
positivo o aproveitamento académico dos alunos, apelandoos no sentido de dedicarem-se
cada vez mais nas revisões das
matérias ministradas, por forma
a corresponder aos esforços dos
professores e direcção da escola.
Neste ano lectivo estão matriculados 1.133 alunos. A instituição
escolar possui 11 salas de aulas,
laboratórios de análise clinica,
biblioteca, sala de aulas prática
de enfermagem, sala de informática, e lecionam os cursos de
radiologia, farmácia, enfermagem geral e análise clinica

Centro de Estudos adeve ter uma área de pesquisa actuante para que possa fazer estudos de diagnóstico que permitam contribuir para a definição de políticas públicas nas mais
variadas áreas. FOTO: DR
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a lista de finalistas, 14 recebem
os certificados de
mestrado em Direito e Gestão de
Negócios de Petróleo e Gás. Os
outros 48 finalistas recebem os
certificados dos cursos de pósgraduação em Mercados Financeiros, Direito das Sociedades,
Providência Social, Pesquisa
Empírica em Direito e Socieda-

de e em Compliance e Combate
ao Branqueamento de Capitais.
Para esta cerimónia, estão
convidados os alunos finalistas,
a Magnífica Reitora da Universidade Agostinho Neto, Maria
do Rosário Bragança, os vicereitores, o decano e os vice-decanos e o corpo docente e académico da Faculdade de Direito
da Universidade Agostinho Neto. Estarão igualmente presentes na cerimónia representantes
das empresas de onde os alunos finalistas são oriundos. O
Centro de Estudos de Ciências
Jurídico Económicas e Sociais

(CEJES) é uma unidade orgânica da Universidade Agostinho
Neto virada para os cursos de
pós-graduação e mestrado.
Desde 2008, o CEJES já formou cerca de 300 pós-graduados. Segundo o seu director,
José Octávio Serra Van-Dúnem,
o centro começou com o Curso de Especialização em Direito
do Petróleo e Gás e, a partir de
2012, abriu os cursos de especialização em mercados financeiros: Compliance e Combate
ao Branqueamento de Capitais,
Previdência Social e Direito das
Sociedades.

Projectos Académicos CEJES
Consta dos projectos do Centro de Estudos de Ciências Jurídico Económicas e Sociais
(CEJES) a consolidação dos
cursos que ministra nas áreas
da pós-graduação, passando
a ser uma referência nessas
mesmas áreas.
O Director do CEJES garantiu ao Semanário Económico
estar a estabelecer parcerias
com outros centros de estudo e
de pesquisa nacionais e internacionais para desenvolver a
área da pesquisa neste Centro.

José serra Van-Dúnem entende que um Centro de Estudos
deve ter uma área de pesquisa
actuante para que possa fazer
estudos de diagnóstico que
permitam contribuir para a
definição de políticas públicas
nas mais variadas áreas.
“Tudo isso leva o seu tempo devido aos constrangimentos que vivemos, tanto
de recursos humanos, como
de recursos financeiros” afirmou, garantindo que o Centro
se empenha com determinação e foco para atingir os seus
objectivos.l

TRABALHO

Centro de estudos do ISCED entra em funcionamento em 2016
O Centro de Estudos representa um contributo do ISCED para
responder as preocupações da
sociedade e das organizações do
Estado ligadas à educação, tendo como prioridade as acções da
própria instituição.

ISCED, está a trabalhar, nesta altura, na elaboração das linhas de
investigação
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O director-geral do Instituto
Superior de Ciencias da Educação, Mário Rodrigues,afirma
que as linhas de pesquisa respondem, essencialmente, as
necessidades de formação da
instituição e o aperfeiçoamento da gestão, para a garantia da
qualidade de todos os serviços
prestados no Instituto Superior
de Ciências de Educação.

Pretende-se também com as
actividades, salientou, dar corpo aos processos académicos,
investigativos e de extensão
universitária às comunidades.
Segundo o académico, já existem condições humanas e
materiais para fazer funcionar
o centro, que estatutariamente
existe desde a criação do Instituto Superior de Ciências de
Educação. A direcção do ISCED,
referiu, está a trabalhar, nesta
altura, na elaboração das linhas
de investigação e criação de
grupos de pesquisa, para entrarem em funcionamento no início do próximo ano lectivo, sob
orientação de um coordenador e

colaboração de docentes.
Reaberto em 2001, após quase
10 anos de paralisação, o Instituto Superior de Ciências de
Educação ministra cursos de
licenciatura de Biologia, Geografia, Matemática, Psicologia,
Pedagogia, Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Física e Química, tendo formado, até ao
momento, cerca de três mil e
500 cidadãos.
No presente ano lectivo, em
curso desde Março, o ISCED da
província do Huambo matriculou 2.580 estudantes, distribuídos nos nove cursos ministrados em dois períodos, diurno e
nocturno.l

