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INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO GWAZA MUTHINI 

DIRECÇÃO DE REGISTO ACADÉMICO 

 

Comunicado n°01/DRA/2020 

 

Assunto: Pagamentos de propinas via referências 

 

Caros estudantes 

A Direcção de Registo Académico informa que a instituição passou a ter mais uma entidade 

para o pagamento de propinas via referências, que é do BCI, situação que possibilitará o 

estudante a ter duas opções para efectuar o pagamento das suas propinas. Com a existência de 

duas entidades e para mitigar os problemas com o processamento e reconhecimento de 

pagamentos, comunicamos a todos os estudantes que a partir do segundo semestre do presente 

ano, os pagamentos das propinas passam obrigatoriamente a serem feitas via referências 

bancárias. As referências (para entidade do BIM ou BCI) de todo o semestre, as que indicam 

igualmente os prazos de pagamentos, serão obtidas na secretaria no acto da renovação da 

inscrição, cujo término é 30 de Setembro de 2020.  

Os pagamentos por referência podem ser efectuados no BIM ou BCI, usando todos os canais 

bancários disponibilizados por aquelas  instituições, tais como IZI, Ponto 24, ATM, depósito 

no balcão e internet banking, seleccionando a opção pagamento de serviços ou a descrição do 

número do estudante. 
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Notas importantes:  

1. São avisados todos estudantes que o não cumprimento do procedimento acima é da 

inteira responsabilidade dos mesmos, com a exepção aos pagamentos que não possam 

ser afectados pela indisponibilidade do SIGA ou sistemas bancários.  

2. Será vedado o acesso às salas de aulas aos estudantes que não tenham efectuado e pago 

a taxa de inscrição; 

3. A inscrição fora do prazo estipulado sofrerá multa correspondente a 100% do valor da 

taxa, sem prejuízo das multas cobradas pelo atraso no pagamento das propinas; 

4. Com o retorno às aulas presenciais no segundo semestre o desconto de 200 meticais na 

propina e isenção de multas, deixam de ter efeito; e 

5. Quaisquer dúvidas na interpretação ou operacionalização deste comunicado poderão 

ser esclarecidas no balcão da  secretária. 

 

 

Marracuene, 11 de Setembro de 2020 
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