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No âmbito da celebração dos 60 anoi
do Ensino Superior em Moçambique
com vista a gerar uma reflexão sobre o
passado, o presente, os desafios e as
perspectivas do subsistema de Ensino
Superior e os seus contributos no
desenvolvimento da sociedade, através
da mobilização dos actores do
subsistema, stakholders e parceiros, a
UniLicungo irá celebrar esta efeméride
realizando esta Conferência provincial
que integra feiras barganhas de livros e
debates. Para o efeito, anuncia que
estão abertas as inscrições para
submissão de artigos científicos,
resumos e posters, ínclusive os que já
publicados desde que falem do Ensino
Superior .

Os resumos/artigos que já foram
submetidos para a Conferência
lnternacÍonal a ter lugar nos finais de
Junho, em Maputo, também podem
ser submetidos para este evento como
preparatório.

Reflectir criticamente sobre o passado,
presente e futuro do Ensino Superíor em

Moçambique, a partir das experiências,
desafios e perspectivas sobre o acesso,
expansão e qualidade e o seu ímpacto na
inovação e eficiência do ensino.

o Sub-eixo l: Ensino de
graduação;

o Sub-eíxo 2: Ensino de pós-
graduação:

o Sub:eixo 3: Ensino superior
profissionalizante e
politécnico;

o 5ub-eixo4: Empregabilidade;
o Sub-eixo 5: CritérÍos de

avaliação e acreditação
institucíonal e dos cursos.

tnvestígação no Ensino Superior
Objectivo do eixo: Reflectir
críticamente sobre o passado,
presente e futuro da investigação
em Moçambique, a partir das
experiências, desafios e perspectivas
sobre o acesso, expansão e
qualidade do Ensíno Superíor.

o Sub-eixo l: Reflexão sobre
os níveis de produção
científica nas IES;

5ub-eixo 2: Produção científica
e a publicação: artigos
originais, artigos de revisão,
livros, capítulos de livros,
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pottert, publicação em actas
de eventos;
Sub-eixo 3: Tipos de
lnvestigação: lnvestigação
básica vs investigação aplicada
Sub-eixo 4: Experiências sobre
financiamento da investigação
científica;
5ub-eixo 5: Rankings africanos
e seus critérios de avaliação.

Objectivo do eixo: Reflectir
criticamente sobre o passado,
presente e futuro dos processos de
extensão e inovação no ensino
superior. Abordar as experiências,
desafíos e perspectivas da extensão
e inovação nos processos de
Ínteracção com os sectores
produtivos (agropecuário,
industrial, extractívo, de construção
e transportes, comercial) e a
sociedade em geral.

o Sub-eixo l: Extensão e
inovação como Prestação de
Serviços e Assistência
Técnica;

o Sub-eixo 2: Extensão e
inovação como Parcerias
com o "Sector-Produtivo";

o 5ub-eixo 3:
Empreendedorismo no
Ensino Superior.

Administração e Gestão do Ensino
5uperior.

o 5ub-eixo l: Políticas públicas

do Ensino 5uperior;
o Sub-eixo 2: processo

Legislatívo, Regulatório e
Normativo do Ensino
Superíor;
5ub-eixo 3: Modelos de
Covernação, Administração
e Gestão das lES;
Sub-eixo 4: Políticas de
Gestão da Qualidade,
Processos de Avaliação
lnterna e Externa.

i Assuntos Estratégicos e Transversais
ObjectÍvo do eixo: Reflectir
critícamente sobre o passado,
presente e futuro em relação a
assuntos estratégicos e transversais
candentes no Ensino Superior
nacÍonal, regional e global.

o 5ub-eixo l: Financíamento
do Ensino 5uperior:

o Sub-eixo 2: Cooperação e
lnternacionalização do
Ensino Superior;

o Sub-eixo 3: Ensino Superior
e as Mudanças Climáticas;

o Sub-eixo 4: Ensino Superíor
lnclusivo: 6énero e
Necessidades Educativas
Especiais;

o Sub-eixo 5: Ensino Superior,
Paz e Segurança e
Diplomacia;

o Sub-eixo 6: Ensino Superior
e a lndustrialização dos
países.

Objectivo do eixo: Reflectir
criticamente sobre o passado,
presente e futuro das tecnologias de
informação no Ensino Superior e o

Administração e

Objectivo do eÍxo: Reflectir
criticamente sobre o passado,
presente e futuro dos processos de
Governação, Administração e
6estão do Ensino Superior ao nível
sistémico e institucional. Abordar as
experiências, desafios e perspectivas
dos modelos de Governação,
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impacto da transformação digital na

vida e na dinâmica institucional.

o Sub-eixo l: Tecnologias
digitais na perspectiva do
Ensino Superior;

o Sub-eixo 2: Plataformas e
práticas na educação à

distâncía;
o Sub-eixo 3: Novas

tecnologias e pessoas com
deficiência no Ensino
Superior;

o Sub-eixo 4: Contribuição do
Ensino Superior na
investigação científica, no
desenvolvimento e na
inovação;

o Sub-eixo 5: TIC na mediação
didáctica/pedagógica no
Ensino 5uperior;

o Sub-eixo 6: TIC na

modernização administrativa
no Ensino Superior;

o Sub-eixo 7: Ensino da
lnteligência Artificial.
Robótica e Programação.

3. " Formas de Participação

A participação será feita mediante a

manifestação de interesse preenchendo a

ficha de inscrição disponível e enviá-la no
e-mail da Direcção Científica da

UniLicungo direccaocientificaul@8mail.com,
podendo optar pelas seguintes

modalidades:
(1) Orador- Apresentação oral de

um trabalho de pesquisa

publicado ou não em uma
revista cientÍfica:

(2) Posten Exposição em cartolinas
no formato Ae de um trabalho
de pesquisa publicado ou não
em uma revista científica;

(3) Assírten@, ParticiPação na

conferência sem apresentação de
trabalhos científicos.

Os trabalhos enviados, tanto para
apresentação oral como por poster,
deverão ser enviados à Direcção Científica
sob forma de resumo e o respectivo artigo
compleio.

4. Local de realização

Unilicungo - Auditório do Campus de
Coalane

5. Candidatos elegíveis

o Estudantes dos cursos de Licenciatura e

de Mestrado;

. Docentes com grau mínimo de

Licenciatura:

r lnvestiBadores.

6. Dataí limitet

lnscrições: l5 de Maio de2022.

Submissão dos trabalhos: 20 de Maio de

2022.

7. lnformações adicionais
o Direcção Científica da UniLicungo

Contactos: 840497615 (Dr. Alfândega)

867 341290 (ProF. Virgínia)

826907070 (Dra. Seana)

Quelimane, 01de Maio de 2022


