G

waza
News

EDITORIAL

Director-geral: Carlos Sitoe Editor: Fiel Matsinhe Ediçâo: 01
Registo:
Registo: nº
nº 81/GABINFO/DEPC/2018
81/GABINFO/DEPC/2018 - ANO I
Revisores: Baptista Amide e Jafete Mabote
Jornalistas: Rosa Jaime, Lores Adriano, Matucula Abacar,
Designer: Matucula Abacar e Lores Adriano

ISGE-GM
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docentes Pág. 02
para Ensino
à Distância

NA ÁREA DE SAÚDE
NUTRICIONAL

Cooperam Pág. 09
Projectos de
Estudos Científicos

Ciência em Teste

O surgimento da Covid – 19, uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2),
à semelhança de quaisquer fenómenos naturais ou não, veio colocar em teste a ciência.
No século 21, conhecido por século do conhecimento, a ciência é tida como conjunto de conhecimentos adquiridos através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em princípios certos.
A palavra, que deriva do latim scientia, cujo significado é “conhecimento” ou “saber”, tem evoluído ao longo dos séculos, e Galileu Galilei (1564-1642) é considerado o pai da ciência moderna . É em resultado da sua
evolução que hoje é tido como um dos factores mais
importantes da vida, sem a qual, é difícil viver e que
por via disso, os governos dos países, especialmente os
de em vias de desenvolvimento, deviam esforçar em
garantir a sua produção, através do ensino superior.
Ensino superior, um subsistema de ensino adquirido
em universidades, institutos superiores, academias, escolas superiores ou outras instituições afins, é hoje em
dia a parte da sociedade mais responsável pela produção científica, através de pesquisa e/ou investigação - um processo sistemático para a construção do
conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, actualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto
para o indivíduo, grupo de indivíduos, ou sociedade.
As universidades têm como vocação o ensino, a
pesquisa e a extensão. Enquanto as duas primeiras

são mais ou menos óbvias, a extensão universitária é
um conceito novo que, mesmo em comunidades universitárias, pode não ser de domínio geral. A extensão
pode ser vista como sendo o esforço que o ensino superior faz para se abrir à participação da população,
tendo em vista a difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica
e tecnológica, geradas pelas instituições de ensino superior. Portanto, a extensão tem por objectivo primordial a criação de uma relação entre a universidade e
a comunidade, onde a mesma se encontra inserida,
colocando os seus serviços e produtos ao dispor desta.
É dentro deste esforço que o Instituto Superior de
Gestão e Empreendedorismo – Gwaza Muthini (ISGE-GM) lança hoje o seu jornal, o Gwaza-News, um
instrumento que servirá para a comunicação dos seus
produtos e serviços à Comunidade. O jornal é lançado num momento “especial”, em que o mundo sofre
os efeitos da pandemia da Covid-19, cuja solução é
esperada que seja encontrada no seio das comunidades científicas. O ISGE-GM, uma instituição de Ensino-Superior, não está alheio a esse esforço, daí o facto de ter lançado este jornal, o qual, além de partilhar
matérias de natureza geral, esforçar-se-á, igualmente,
na difusão de produtos de índole científico da comunidade académica, contribuindo, deste modo, para
a busca de soluções dos problemas da sociedade.

Por: Cartone Mabote

Melhorada via de
acesso que liga
Samora Machel e
Phazimane
Pág. 09

...“estas vias eram de difícil acesso,
porque havia muitos buracos, e isso
condicionava a entrada de transportes
(chapas) para os bairros a jusante da
Vila. Na época chuvosa são enormes
os danos que as nossas viaturas têm
sofrido”.
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No SDSMAS
Reabilitado Centro de Tratamento da Tuberculose

O Centro de Atendimento ao Tratamento da Tuberculose do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e
Acção Social (SDSMAS) de Marracuene foi reabilitado pelo Instituto Superior de Gestão e
Empreendedorismo-Gwaza Muthini (ISGE-GM), no âmbito da sua responsabilidade social.
ews
GNwaza

Rosa Luís Jaime

O

evento,
que
decorreu
na
Terça-feira do dia
24 de Março de 2020, consistindo na reconstrução
de instalações que já se
encontravam
degradadas, foi dirigido pelo Administrador do Distrito de
Marracuene,
Ahmade
Shafee Sidat, tendo, dentre várias figuras, contado
com a participação do Director-Geral do ISGE-GM,
Carlos Sitoe, e do Director do SDSMAS, Francelino
Devessa.
O ISGE-GM, em conformidade com a sua responsabilidade social e
memorando assinado com
o SDSMAS, desdobrou-se
no sentido de recuperar aquelas instalações, e
contribuir para o bem-estar dos utentes deste hospital, reabilitando-as. Segundo o Director Geral do
ISGE-GM. Carlos Sitoe, esta
reabilitação contou com
um orçamento avaliado
em
aproximadamente
quatro milhões de meteicais.
“Estamos a fazer a entre-

Paciente e amostra de exame toráxico de Tuberculose em Moçambique/Foto: Google imagens

ga desta enfermaria, cuja
reabilitação aconteceu a
partir do Memorando do
Entendimento que temos
com o SDSMAS, portanto
fizemos isso com grande
honra e privilégio. É uma
enfermaria que estava
em condições não boas,
no entanto, no âmbito da
nossa
responsabilidade
sicial, fizemos o máximo
possível para que se efectivasse a entrega hoje. É
um investimento que está
avaliado em cerca de

quatro milhões de meticais”- disse o Director-Geral
do ISGE-GM, numa entrevista que concedeu ao
jornal após à cerimónia de
entrega do Centro de Atendimento ao Tratamento
da Tuberculose do Serviço
Distrital de Saúde, Mulher e
Acção Social (SDSMAS) de
Marracuene
Actualmente, as instalações já inauguradas,
oficialmente,
funcionam
como Centro de Atendimento para o Tratamento

Moradores de Marracuene recebem máscaras

G

waza Matucula Abacar
News

O

Instituto
Superior
de Gestão e Empreendedorismo
Gwaza Muthini (ISGE-GM)
ofereceu máscaras aos moradores do distrito de Marracuene, em parceria com o
Governo Distrital, no âmbito
da prevenção da Covid-19.

instrumentos
para poder
se prevenir do
tão
temido
vírus, que já
infectou mais
de quatro milhões de pessoas em todo
mundo.
Instituto Superior de Gestão o
e Empreendedorismo Gwaza
A
disMuthini e o Governo do dis- t r i b u i ç ã o
trito de Marracuene fizeram contou com
uma distribuição de máscar- a presença
as de protecção da boca do
Direce nariz, nos mercados dos tor-Geral do
bairros Guava e Malí-San- I S G E - G M ,
ta Isabel, no mês de Abril. A Carlos Sitoe,
acção, em que foram ofere- o Administradistrital
cidas cerca de mil máscaras, dor
visa dotar a população de de Marracu-

da Covid-19. Conforme
o referido acima, estas
serviam aos doentes de
Tuberculose, mas após terem sido abandonadas e
reabilitadas, com o surgimento e alastramento da
Covid-19, não havendo
um espaço para o atendimento em relação a esta
doença no distrito, viu-se
a necessidade de se destinar a mesma infra-estrutura, ora reabilitada, para
o atendimento a possíveis
casos.
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ene, Ahmad Shafee Sidat, e
o Governador da província
de Maputo, Júlio Parruque.
Para além das máscaras, fezse a sensibilização da população para a necessidade
do uso das mesmas, e aos
alfaiates para que sigam as
recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) na produção das
máscaras, visto que estes trabalham arduamente para
responder à grande procura
verificada nos últimos dias.
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pe composta pelos colaboradores do ISGE-GM e um
grupo de voluntários, que se
disponibilizaram a atender
a questão da Covid-19,
marchou até à Esquadra
local, onde se teve a autorização para pulverizar todos os cómodos da mesma.

Em uma entrevista, o Director-Geral daquela instituição de Ensino Superior, Carlos Sitoe, disse que aquela
foi uma das várias acções
que a instituição tem vinOs
transportadores do a realizar no âmbito da
semi-colectivos não ficaram sua responsabilidade social,
para trás, tendo visto suas e um pequeno contributo é de distribuir um total de dez
viaturas pulverizadas den- na prevenção do Covid-19. mil máscaras, e até à data
tro e fora, o que para eles,
Por sua vez, o Administra- da entrevista o mesmo disse
transmite uma sensação dor do distrito de Marracu- que já haviam sido abrangide segurança aos utentes ene, Shafee Sidat, disse que dos cinco bairros e, por fim,
deste meio de transporte. esta acção é parte de uma pediu que as máscaras não
As
viaturas
particulares campanha do Governo de fossem vistas apenas como
também foram abrangi- Marracuene, que visa dis- meio de rendimento por pardas
pela
pulverização. tribuir máscaras para, pelo te dos alfaiates, devem cuiNa terminal de Santa Isa- menos, a metade da popu- dadosamente observar as
bel, registou-se uma grande lação do distrito, que é cerca recomendações do Ministério
afluência da população de duzentos e cinquenta mil da Saúde na sua produção, e
quando esta se apercebeu habitantes e, nesta primeira venderem a preços que perdo que lá ocorria. A equi- fase da campanha, o plano mitam que sejam adquiridas

por pessoas de baixa renda.
Para tal, estes podem aproximar-se ao Governo Distrital,
onde poderão adquirir tecido para a sua actividade.
Após à distribuição e sensibilização da população, os
intervenientes desta acção
foram recebidos na administração distrital, onde foram proferidas palavras de
agradecimento pelo gesto demonstrado para a
prevenção da Covid-19.
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ISGE-GM capacita docentes para Ensino à Distância

G

waza Fiel Matsinhe
News

O

Instituto Superior
de
Gestão
e
Empreendedorismo
Gwaza Muthini e o Governo do distrito de Marracuene fizeram uma distribuição
de máscaras de protecção
da boca e nariz, nos mercados dos bairros Guava e
Malí-Santa Isabel, no mês de
Abril. A acção, em que foram oferecidas cerca de mil
máscaras, visa dotar a população de instrumentos para
poder se prevenir do tão
temido vírus, que já infectou
mais de quatro milhões de
pessoas em todo o mundo.
A distribuição contou
com a presença do Director-Geral do ISGE-GM, Carlos
Sitoe, o Administrador distrital
de Marracuene, Ahmad Shafee Sidat, e o Governador da
província de Maputo, Júlio
Parruque. Para além das máscaras, fez-se a sensibilização
da população para a necessidade do uso das mesmas,
e aos alfaiates para que
sigam as recomendações
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) na produção
das máscaras, visto que estes
trabalham arduamente para
responder à grande procura
verificada nos últimos dias.
Os
transportadores
semi-colectivos não ficaram
para trás, tendo visto suas

viaturas pulverizadas dentro e fora, o que para eles,
transmite uma sensação
de segurança aos utentes
deste meio de transporte.
As
viaturas
particulares
também foram abrangidas
pela
pulverização.
Na terminal de Santa Isabel, registou-se uma grande
afluência da população
quando esta se apercebeu
do que lá ocorria. A equipe composta pelos colaboradores do ISGE-GM e um
grupo de voluntários, que se
disponibilizaram a atender
a questão da Covid-19,
marchou até à Esquadra
local, onde se teve a autorização para pulverizar todos os cómodos da mesma.
Em uma entrevista, o
Director-Geral daquela instituição de Ensino Superior,
Carlos Sitoe, disse que aquela foi uma das várias acções
que a instituição tem vindo
a realizar no âmbito da sua
responsabilidade social, e
um pequeno contributo na
prevenção do Covid-19.
Por sua vez, o Administrador do distrito de Marracuene, Shafee Sidat, disse que
esta acção é parte de uma
campanha do Governo de
Marracuene, que visa distribuir máscaras para, pelo
menos, a metade da população do distrito, que é cerca de duzentos e cinquenta

mil habitantes e, nesta primeira fase da campanha, o plano
é de distribuir um total de dez
mil máscaras, e até à data
da entrevista o mesmo disse
que já haviam sido abrangidos cinco bairros e, por fim,
pediu que as máscaras não
fossem vistas apenas como
meio de rendimento por parte dos alfaiates, devem cuidadosamente observar as
recomendações do Ministério
da Saúde na sua produção, e
venderem a preços que per-

mitam que sejam adquiridas
por pessoas de baixa renda.
Para tal, estes podem aproximar-se ao Governo Distrital,
onde poderão adquirir tecido para a sua actividade.
Após à distribuição e
sensibilização
da
população, os intervenientes desta acção foram recebidos
na administração distrital,
onde foram proferidas palavras de agradecimento pelo
gesto demonstrado para
a prevenção da Covid-19.
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INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO GWAZA MUTHINI
DIRECÇÃO GERAL
CALENDÁRIO ACADÉMICO DE EMERGÊNCIA 2020
I SEMESTRE

Mês

Fevereiro

1ª Semana

Actividade
Início das aulas 2º, 3º e 4ºAno

Período
17-21/02/2020

2ª Semana

Aulas 2º, 3º e 4ºAno

24-29/02/2020

3ª Semana

Aulas 2º, 3º e 4ºAno
Início das aulas do 1ºAno
Aulas 2º, 3º e 4ºAno
Aulas do 1ºAno

09-13/03/2020

Interrupção de Aulas

23-27/03/2020

N° de Semanas

1ª Semana

Março

4ª Semana
2ª Semana
Estado de Emergência

Abril

5ª Semana
3ª Semana
6ª Semana
4ª Semana
7ª Semana
5ª Semana
8ª Semana
6ª Semana
9ª Semana
7ª Semana

Maio

10ª Semana
8ª Semana
11ª Semana
9ª Semana
12ª Semana
10ª Semana
13ª Semana
11ª Semana
14ª Semana
12ª Semana
15ª Semana
13ª Semana

Junho

16ª Semana
14ª Semana
17ª Semana
15ª Semana
18ª Semana
16ª Semana

2º, 3º e 4ºAno – meios virtuais
do 1ºAno– meios virtuais
2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
do 1ºAno– meios virtuais
2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
do 1º Ano– meios virtuais
2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
do 1ºAno– meios virtuais
2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
do 1ºAno– meios virtuais
TESTE 1 e Aulas 2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas

Aulas do 1ºAno– meios virtuais
Aulas 2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
TESTE 1 e Aulas do 1ºAno– meios virtuais
Aulas 2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
Aulas do 1ºAno– meios virtuais
Aulas 2º, 3º e 4ºAno– meios virtuais
Aulas do 1ºAno– meios virtuais
Aulas 2º, 3º e 4ºAno
Aulas do 1ºAno
TESTE 2 e Aulas
2º, 3º e 4ºAno
Aulas do 1ºAno
Aulas 2º, 3º e 4ºAno
Aulas do 1ºAno
Preparação para os Exames 2º, 3º e 4ºAno
do 1ºAno
EXAMES Normais 2º, 3º e 4ºAno
Aulas do 1ºAno
TESTE 2

Julho

20ª Semana

Preparação para os Exames 1º ano
EXAMES Recorrência 2º, 3º e 4ºAno

18ª Semana

EXAMES Normais 1ºAno

Agosto
2º Semestre

13-17/04/2020
20-24/04/2020
27-30/04/2020
04 - 08/05/2020
11 – 15/05/2020
18-22-05-2020
25-29-05-2020
01 - 05/06/2020
08 - 12/06/2020
15 - 19/06/2020
22 – 26/06/2020

29/06 – 03/07/2020
06 -10/07/2020
13 -17/07/2020
20 – 24/07/2020

EXAMES Recorrência 1ºAno

Férias
Início de Aulas

06-10/04/2020

27 – 31/07/2020

21ª Semana
19ª Semana

30/03 – 02/04/2020

e Aulas

19ª Semana
17ª Semana

16-20/03/2020

Aulas 1º, 2º, 3º e 4ºAno

03 – 07/08/2020
10 – 14/08/2020
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Estudar em meio ao coronavírus em Moçambique, na voz de quem
vive a realidade
ews
GNwaza

Rosa Luís Jaime

• Falta de aulas práti- horar as redes de internet
cas, o que o novo ensino ou aumentassem a capacinão nos permite.
dade de internet visto que
Eusébio Augusto- 4º ano
estamos todos estamos a
Os pontos positivos são usar a internet independenNeste período de estado poucos:
temente da operadora isto
de emergência as aulas es• O estudante no se de- enfraquece a sua capacitão sendo difíceis e não são
dade
sloca para a escola;
fáceis de assimilar.
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES

• O estudante quando
As aulas não são bem
proveitosas quanto as pres- é questionado, imediatamente recorre a internet sem
enciais.
usar as suas capacidades
As dificuldades são várias:
Os estudantes não tem
• Problemas sérios de in- meios suficientes para acesternet;
sar as aulas digitais todos os
dias pois acarreta custos.
• Falta de dinheiro para
compra de megabites;
Para se proceder da melhor forma neste período de
• Muito tempo ao tele- imergência poderia se fazer
fone, isto pode causar prob- da seguinte forma:
lemas de vista a longo prazo;
1º - Que a internet fosse
grátis para os estudantes;
• A interacção com o
docente não é imediata
2º- Que capacitassem os
como nas aulas presenciais; docentes em matéria de ensino a distância
• Docentes não estão
capacitados para ao ensino
3º- Que negociassem com
a distância;
as operadoras para mel-

docentes e a participação
dos estudantes; o outro ponto positivo é ser autodidáctico e a recolha do material que nos é fornecido pois
disponibilizam fichas para os
estudantes com os aplicativos sendo uma forma de
receber explicação sem
4º- Que reduzissem a taxa aglomeração de pessoas.
das propinas visto que muiNa minha óptica dever-setas pessoas estão desempreia
aplicar uma forma com
gadas
melhores condições para o
Esmeralda Uache- Estudante estudo a distancia. A melhor
do 1º ano
forma para se proceder é
compreensão dos docentes
e a interacção pois as aulas
não estão a ser boas, por
As aulas estão sendo proisso tanto os docentes como
dutivas. Uma das dificulos estudantes devem colabdades enfrentadas e a falta
orar com muita atenção e
de entendimento da própria
paciência para que commatéria pois não há uma
preendamos o ensinado.
boa troca de informações,
a internet também não em
ajudado.
SÉRGIO UACHE-ENCARREUm dos pontos positivos é GADO DO 1º ANO
a não desistência dos estudos, pois com as aulas onAs aulas não estão sendo
line há continuidade dos bem aproveitadas porque
estudos com o esforço dos estudar online não ‘e mes-
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mo que o estudante ter
um contacto directo com
o docente, e há docentes
que não estão capacitados
para dar aulas online, o que
dificulta o aprendizado do
estudante.
As principais dificuldades
enfrentadas é a internet e o
acesso a nova tecnologia,
tendo em conta que há estudantes que não estão a ter
acesso as aulas devido algumas dificuldades enfrentadas e o próprio valor que
nos é cobrado das mensalidades sendo que nada está
a decorrer normalmente.
O único ponto positivo é
o acesso ao material que
lhes é fornecido falando de
fichas concretamente, fora
disso eu sendo encarregado de educação não vejo
nada positivo.
Devem melhorar o mecanismo de ensino a distância ou arranjar-se meios de
retorno às aulas de modo a
vermos a produtividade.

Esmeralda Uache); António
Sambo (Encarregado de Educação de Alfredo Nhampossa).
Para o efeito, elaboramos
um roteiro composto por
quatro questões, que são:
As aulas estão a ser proveitosas?; Quais são as principais dificuldades enfrentadas?; Quais são os pontos
positivos?; Comente sobre
como acha que se poderia
fazer para se proceder da
melhor forma neste Estado de Emergência!; e mais
duas, somente para o Presidente da Associação dos
Estudantes, que são: Acha
que os estudantes têm meios para acessar às aulas digitais? E, por fim, como vão as
aulas no período do Estado
de Emergência?

Contudo, é necessário ser
resilientes neste processo.
Entretanto, acho que devemos melhorar em relação à
questão de acesso dos conteúdos via on-line. Acredito,
igualmente, que o instituto
está em condições de criar meios para que os estudantes continuem a ter
acesso a conteúdos através
de parcerias estratégicas
com seus colaboradores
e outros provedores de
serviços com esta Instituição
de Ensino Superior.

08
Esmeralda Uache - Estudante
do 1º ano
As aulas estão a ser produtivas. Uma das dificuldades
enfrentadas é a falta de
entendimento da própria
matéria, pois não há uma
boa interacção docente-estudante e vice-versa, uma
vez que, a Internet não nos
tem ajudado.

Um dos pontos positivos é a
não desistência aos estudos,
mesmo com as aulas on-line
há continuidade, esforços
EUSÉBIO AUGUSTO são envidados e tem havido
ESTUDANTE DO 4º ANO
participação massiva dos
E PRESIDENTE DA ASSOestudantes. O outro ponto
CIAÇÃO DOS ESTUDANTES
positivo é o desenvolvimento
Neste período de Esta- do autodidactismo da nossa
do de Emergência as aulas parte como estudantes.
estão a ser difíceis e não é
Na minha óptica, deve-se,
fácil assimilar as matérias. As
cada vez mais, encontrar
As aulas estão ser proveito- aulas não são bem proveito- uma forma de melhorar as
sas por não serem presencisas?
condições no processo de
ais.
ensino à distância.
António Sambo: As aulas
As dificuldades são várias:
têm sido proveitosas na meSérgio Uache - Encarregadida do possível. Atenden- problemas sérios de Inter- do de Educação da Esmerdo e considerando o ac- net, falta de dinheiro para a alda Uache
tual contexto em que nos compra de Megabytes, muiencontramos, que é impor- to tempo ao telefone(venAs aulas não estão a ser
do
matérias),
o
que
pode
tante sermos resilientes. O
bem aproveitadas, porque
ideal seria que tivéssemos causar problemas de vista, a estudar on-line não é o mesaulas presenciais, mas sem- interacção com o docente mo que ter contacto direcpre desdobramo-nos para não é imediata como nas to com o docente, e há
aulas presenciais, falta de docentes que não estão
tirar o máximo proveito.
aulas práticas, pois o novo capacitados para dar aulas
Quais são as principais di- sistema de ensino não nos on-line, o que dificulta o
permite.
ficuldades enfrentadas?
aprendizado.

Pelo que eu tenho notado está sendo difícil para a
minha filha estudar assim o
1º ano, não tiveram muito
contacto directo com o educador, estão a estudar sem
ter muita noção da matéria
dada. Essa forma de estudar
não dará frutos positivos. Estou a pagar mensalidades
As dificuldades são vasmas não vejo nenhuma protas, principalmente em condutividade.
seguir megabytes para que
consigamos acompanhar as
aulas on-line. Mas estamos a
Em pleno Estado de
envidar esforços no sentido
Emergência
COMO VAI O MUNDO DO de garantir o acesso à Internet para o efeito.
GWAZA?
Com vista a aferir o estágio
em que se encontra o mundo do Instituto Superior de
Gestão e Empreendedorismo Gwaza Mutini (ISGE-GM),
nesta época atípica em que
está vigente o Estado de
Emergência, condicionado
pela pandemia do Novo
Coronavírus, realizamos entrevistas com alguns intervenientes do processo de
formação, respectivamente
pais e Encarregados de Educação e estudantes, como
é o caso de Eusébio Augusto
(Estudante do 4º ano e Presidente da Associação dos
Estudantes); Alfredo Nhampossa (Estudante do 4º ano);
Esmeralda Uache (Estudante
do 1º ano); Sérgio Uache (Encarregado de Educação da

Institucional

Quais os pontos positivos?

Os pontos positivos são
poucosm como por exemplo, o estudante não se desloca para a escola, e quando
é questionado, imediatamente, recorre à Internet
sem usar as suas capacidades.

As principais dificuldades
enfrentadas têm a ver com a
Internet e o acesso às novas
Tecnologias de Informação,
tendo em conta que há estudantes que não estão a
ter acesso às aulas devido
a algumas dificuldades enfrentadas...

Os estudantes não têm
meios suficientes para acesO ponto positivo é o acesUm dos aspectos posi- sar às aulas digitais todos os
so ao material que lhes é fortivos, que merecem os nos- dias, pois isto acarreta cusnecido, falando de fichas...
sos aplausos, consistem no tos.
facto de a escola adoptar
Devem melhorar o mePara se proceder da mel- canismo de ensino à distândiferentes estratégias para
garantir que os estudantes hor forma neste período de cia ou arranjarem-se meios
tenham acesso aos con- Estado de Emergência, a In- de retorno às aulas presenteúdos programáticos. Sem ternet devia ser grátis para os ciais, de modo a vermos a
estes meios, os estudantes estudantes, deve haver con- produtividade no processo.
estariam há três meses sem tinuidade na capacitação Por aquilo que eu tenho noaprender. É importante ga- dos docentes em matéria tado, está a ser muito difícil
rantir que haja continui- de ensino à distância, devia para a minha filha estudar
dade no processo de Ensi- haver negociação com as assim, sendo o seu 1º ano.
no-Aprendizagem.
operadoras, no sentido de Não tiveram muito contacestas melhorarem a quali- to directo com o educador,
Comente sobre como pro- dade da Internet ou aumenestão a estudar sem ter muiceder da melhor forma neste tassem a sua velocidade,
ta noção da matéria dada.
Estado de Emergência...
visto que estamos todos nós Essa forma de estudar não
a usar a mesma Internet em dará frutos positivos…
Acredito que a situação
simultâneo.
em que a Covid-19 nos colocou tenha sido imprevisível.
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Cooperam Projectos de Estudos Científicos
Fiel Matsinhe
ews
GNwaza

O

Instituto
Superior
de Gestão e Empreendedorismo
Gwaza Muthini (ISGE-GM) tem
vindo a desencadear várias
actividades de modo a garantir formação de qualidade nos
seus estudantes dos diversos
cursos ministrados naquela instituição.
Para tal, foi assinado um
Memorando de Entendimento entre a direcção geral do
instituto, na pessoa de Carlos
António Mechane Sitoe, Director-Geral da instituição e a
Fundação Sérgio Gago, que
foi representada pelo Presidente da Fundação (FSG),
Aníbal Vitor Samuel.
O Memorando de Entendimento, ora assinado, tem
por objectivo definir uma cooperação entre a Fundação
Sérgio Gago e o Instituto
Superior de Gestão e Empreendedorismo Gwaza Muthini; e levar a cabo projectos
que visam o desenvolvimento do País, nas áreas mais diversas de interesse social.
Neste contexto, o ISGE-GM

disponibilizará à FSG os seus
melhores estudantes para
que estes possam, de forma
voluntária prestar trabalhos
de campo, na execução de
projectos identificados na
ocasião. Entretanro, ficou
acordado que durante a execução das actividades do
presente memorando, a FSG
fará mensão desta cooperação com o instituto como
um parceiro estratégico na
implementação do projecto.

Com esta parceria, o instituto pretende dar o seu contributo nos diversos projectos a serem identificados pelas partes.
Ficou acordado, ainda, que a
FSG, durante a realização das
actividades, obriga-se a cumprir com o previsto no memorando e será responsável por
financiar os eventuais encargos que possibilitarão a materialização do objectivo; garantir
todas as condições condignas
de estadia dos estudantes
nos projectos identificados.
Por sua vez, cabe ao instituto
identificar, recomendar e encaminhar à FSG os seus melhores estudantes do curso
de Licenciatura em Ciências

de Nutrição e
outros,
assim
como garantir que os estudantes tenham princípios
de idoneidade,
alto senso de
responsabilidade e sejam
doptados de
princípios éticos e morais.

De lembrar
que a FSG é uma instituição
que está comprometida com
a saúde, segurança e bem-estar de seus trabalhadores,
colaboradores e parceiros,
assim como à comunidade
onde suas operações são desenvolvidas. Para tal, foram
criadas politícas e procedimentos, para assegurar o
cumprimento das obrigações
estatutárias, melhores práticas e padrões do sector.
Neste prisma, o instituto
obriga-se a cumprir com todas as políticas e procedimentos de Higiene e Segurança
da FSG e assegurar que todos
os estudantes, ou pessoas por

estes indicados, cumpram e
colaborem com as exigências contidas no memorando.
O memorando tem duração de dois (2) anos, podendo ser alterado a qualquer
momento, mediante o consentimento mútuo, o que ao
acontecer, não afectará a
conclusão de quaisquer compromissos assumidos ainda
não cumpridos até à data de
rescisão, a menos que seja assim acordado entre as partes.
Segundo a direção do Gwaza, memorando idênticos
serão assinados, tendo em vista garantir estágios e/ ou colocação de seus estudantes.

O papel da tecnologia como meio para inovação
na educação e na comunicação
ews
GNwaza

Carlos Sitoe

Abstract
The technology and innovation are interlinked factors
of the huge impact on economic and social. This article
discuss the role of technology as enabling tool for innovation in the different spheres
of the society. It resulted from
some literature review related
to the matter. Its main objective was to cause a debate
within academic community
and not only, about the innovation and role of the communications
technologies.
The literature review demonstrated clearly the developments emerged as result of
technological
innovation.
Key-words: Technology,
innovation, education, communication

Resumo
A tecnologia e a inovação
são factores entre si interligados com um grande impacto
na vida económica e social.
Este artigo discute o papel
da tecnologia como ferramenta facilitadora da inovação nas diferentes esferas
da sociedade. O mesmo resulta da revisão de alguma
literatura sobre a matéria e o
seu principal objectivo é de
levantar debate no seio da
comunidade académica, e
não só, sobre a inovação e
o papel das tecnologias de
comunicação. A revisão da
literatura demonstrou claramente os desenvolvimentos
que têm ocorrido como frutos
da inovação tecnológica.
Palavras-chave: tecnologia; inovação; educação,
comunicação

Introdução

novas tecnologias de comunicação, veio a demonstrar
Para que as empresas es- a importância da inovação.
tejam na linha de frente no
Miller, Miller e Dismukes
jogo competitivo, elas devem ter a inovação como (2005) referem-se à inoprioridade contínua e usar a vação como “qualquer protecnologia como meio para duto ou tecnologia comera alcançá-la. De modo, a cializável e rentável, que traz
se adaptar constantemente mudanças na sociedade e
ao ambiente de negócios na forma como as pessoas
em constante mudança e existem no mundo” (p. 63
se manter no topo de seus e citando Betz, 2003), eles
concorrentes,
independ- sugerem três tipos genéricos
entemente do tipo de or- de inovação: 1) inovação
ganização (empresas em incremental, que consiste
geral, escolas, sociedades em ampliar as tecnologias
religiosas, organizações hu- existentes, melhorar a qualimanitárias, partidos políti- dade dos produtos, serviços
cos, entre outros) deveriam ou processos, com ênfase na
ter domínio das ferramen- eficiência dos custos; 2) Inotas tecnológicas aplicáveis vação de próxima geração,
às condições particulares que introduz grandes melem que operam (Hawkins, horias, integrando ou com2012). A nova configuração binando novas tecnologias
da vida económica e so- em sistemas existentes, com
cial imposta pela nova pan- o objectivo de alcançar um
demia da Covid-19, que se impacto maior em relação
tornou possível graças às à inovação incremental; e
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3) inovação básica/radical,
que é conhecida por criar
uma mudança drástica nos
processos, produtos e/ou
serviços de tecnologia. Esse
tipo de inovação, basicamente transforma os mercados e indústrias existentes, ou
mesmo dando lugar a novos.
A
inovação
alcançada pelo uso da tecnologia
como ferramenta, teve um
enorme impacto económico, social, cultural, político,
jurídico, científico e entre
outras esferas da sociedade.
Os sectores de educação
e telecomunicações são
exemplos de esferas da sociedade que sempre beneficiaram
de
inovações
significativamente como resultadodoavançotecnológico.
Tecnologia e inovação no
sector de Educação
Entre os sectores que tiveram grandes benefícios da inovação como resultado do
avanço tecnológico, está a
educação, em especial o
ensino a distância, com o inovativo ensino “online”. Com
o surgimento de novas tecnologias, particularmente as
facilidades fornecidas pela
internet, os estudantes frequentam cursos em países
situados em outros continentes. Estudantes de países
em desenvolvimento podem estudar em escolas de
países desenvolvidos, como,
Swiss Management Centre
University, University of Liverpool, University of Houston,
Harvard School of Business,
ACCA, entre outras escolas
de classe mundial, sem necessidade de se deslocarem para os países onde essas escolas estão sediadas.
Localmente, estudantes de
regiões remotas e os que não
podem estudar nos horários
nobres de ensino, podem
estudar nas escolas onde
devido às distâncias ou outros factores não conseguiriam estudar. Por exemplo,
durante o período do novo
coronavírus, os alunos têm
suas aulas a partir de casa.
Alunos do Instituto Superior
de Gestão e Empreendedorismo – Gwaza Muthini (ISGE-GM) e de outras universidades, bem como do ensino
médio e secundário, estão
tendo suas aulas a partir de
casa, através de plataformas de “e-learning”, facilitadas pelas novas tecnologias

de comunicação, tais como
Moodle, Google Classroom,
WhatsApp, e reuniões que,
em tempos, eram feitas em
salas implicavam viagens,
passaram a ser feitas virtualmente, com o uso de
plataformas como Zoom,
Met Google; Webiners, etc.,
tudo isto como produto de
inovações
tecnológicas.
Por meio de suportes virtuais, os alunos interagem
com os professores e com
os colegas de turmas, sem
a necessidade de encontros
físicos, apesar de criticas feitas sobre o aproveitamento
que é feita pelas empresas
para fazerem dinheiro, em
violação dos direitos dos cidadão, conforme argumenta (Capucho, 2020), a qual
diz, no campo educacional,
em tempos de coronavírus,
“ao invés de promover reflexões sobre formas mais inclusivas e sustentáveis de organização das comunidades
escolares, aparecem vorazes investidores interessados
em abocanhar parcelas do
mercado educacional, promovendo o uso das novas
tecnologias, metodologias
activas, gamificação e um
amplo leque de soluções
para a educação de crianças e jovens em tempos de pandemia” (pg. 1).
Outra grande inovação
que o sector da educação
está experimentando, com
o uso de novas tecnologias,
refere se às bibliotecas escolares. Enquanto antes só se
tinha acesso as bibliotecas
físicas, hoje em dia, é possível encontrar uma combinação de bibliotecas físicas
e virtuais, onde alunos de
diferentes lugares, podem
aceder a livros, a qualquer
momento, sem a necessidade de se deslocarem às
escolas ou às bibliotecas
que se situam em pontos
distantes nos seus países ou
mesmo continentes, Schott,
Chernish, Dooly e Lindner
(2003); Credaro (2006), e por
vezes gratuito (apenas pagando acesso à internet).
Além disso, com as novas
tecnologias, a aquisição de
livros tornou-se mais fácil,
pois pessoas de diferentes
continentes podem comprar
tanto os livros normais quanto os e-books (livros electrónicos) de outros continentes,
através das lojas virtuais.
Tecnologia e inovação no
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sector de telecomunicações mudar o modo de viver das
pessoas. Greenfield afirma
O sector de telecomu- que “a identidade humana,
nicações também benefi- esse conceito que define
ciou extensivamente da in- cada um de nós, poderia
ovação como resultado da estar enfrentando uma critecnologia, incluindo as tec- se sem precedentes” (p.1).
nologias de informação (TI). Greenfield acrescenta que
Falcon (2012) defende que a crise acima mencionamesmo sem olhar para filmes da ameaçaria noções anticaseiros, VHS e CDs, a mídia gas de quem somos; o que
moderna está criar meios fazemos; e como nos compara rapidamente produzir e portamos como humanos, e
disponibilizar mundialmente que a ameaça é causada
de forma instantânea ao pú- pelo mundo moderno. Os
blico e usuários (...) e chega equipamentos de alta tecna transparecer que os meios ologia que as pessoas usam
para gravar, tocar ou com- no seu dia-a-dia podem inpartilhar estão nos bolsos das fluenciar o seu conceito de
pessoas. Para enfatizar o seu ser humano. Por exemplo,
argumento, Falcon (2012), dá há algumas décadas atrás,
exemplo do YouTube, uma as pessoas faziam cálcuplataforma internacional na los dos valores de negócios
qual pessoas e organizações manualmente e aparente(empresas e singulares) po- mente conseguiam o fazer
dem enviar conteúdos de facilmente, hoje, para fazer
vídeos que são virtualmente os mesmos cálculos, as pesvistos por qualquer pessoa, soas precisam de apoio de
que tenha um celular smart calculadoras mais ou menos
ou computador com aces- sofisticadas. Isso confirma a
so à Internet. A “tecnologia afirmação da Greenfield de
digital simplificou o processo que “cérebro não é o órgão
criativo de fazer e compar- imutável que podemos imtilhar pensamentos, talentos aginar. Ele não só continua
e coisas da vida quotidi- se desenvolvendo e, em alana”, (Falcon, 2012, p.1). guns casos trágicos, eventualmente se deteriorando
com a idade, também é subUltimamente, o dia-a-dia
stancialmente remodelada
pressiona em quase todos
pelo que fazemos (...) e pela
os lugares, para que se fale
experiência da vida quotidisobre os desenvolvimenana” (p. 2), para explicar que
tos alcançados através das
algumas questões com as
inovações
tecnológicas.
quais as pessoas interagem
“Telecommunication
Sysno seu dia-a-dia, prejudictems apresenta cross-carriam a dignidade humana.
er NAVBuilder Development
Platform”, comunicado de
Os desenvolvimentos tecimprensa da Telecommunication Systems, Inc, de 4 de nológicos são incorporamaio de 2012. O “NAVBuild- dos nos produtos, serviços e
er permite que os program- processos e passam a fazer
adores integrem recursos parte deles, o que afecta
como pesquisa local, ma- os mercados, Golovatchev,
peamento, direcções e out- Budde e Kellmereit (2010).
ros recursos locais em seus Os ventos de inovação segaplicativos para usar no An- uem os anúncios e lançadroid, BlackBerry”... (p. 1); “A mentos de novos produtos
maior empresa de telecomu- e serviços que afectarão o
nicações do mundo adopta ciclo de vida dos mercados,
bancos de dados gráficos Golovatchev et al (2010) e
para resolver problemas de Nugent (2003), e desse modo
conexão de dados”, comu- os sucessivos anúncios de nonicado de imprensa, de 16 vas inovações tecnológicas.
de Abril de 2012; segundo a
neurocientista Susan GreenHertzberg (2007) demonfield a tecnologia moderna strou esse impacto na Linha
está mudando a forma como de Base 500. As primeiras 50
nosso cérebro funciona. empresas seleccionadas da
análise ficaram entre 183% e
Enquanto, por um lado, 1290% de produtividade da
a tecnologia é bem-vinda informação, como resultado
por facilitar a inovação e o do uso das tecnologias de
desenvolvimento, conforme informação. Assim, apesar
discutido acima, por out- dos custos incorridos para
ro lado, ela é criticada por a implantação das tecn-
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ologias de informação, os municação da educação,
benefícios foram enormes. facilitadas pela Internet e
inovações, com as aulas serem ministradas, em quase
Conclusão
todo o mundo com recurso
a estas novas tecnologias,
A tecnologia teve uma em Moçambique também.
grande importância na fa- No
entanto,
Greenfield
cilitação da inovação e esta chama a atenção para o
às novas tecnologias. O uso perigo que a tecnologia
da tecnologia criou grandes representa para a dignimudanças em diversos sec- dade humana, pois muda
tores da vida, facilitando o drasticamente a maneira
modo de vida. Os sectores como o ser humano vive.
de educação e telecomunicações são exemplos dos
Referências
sectores que beneficiam
muito das inovações possibilitadas pela tecnologia.
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no uso de Moodle e
a formação irá continuar para que, até
ao final de Julho do
ano corrente, tenham sido formados
todos os docentes
da instituição, para
que o segundo semestre inicie com
todas as condições
criadas para as aulas
híbridas.
Quanto à organização da instituição
para enfrentar a
pandemia da Covid-19, Ele afirmou o
seguinte:

Quénia; Director de Administração e Finanças
do WWF Mozambique
Country Office; Gestor
na KPMG Moçambique,
entre outros.

“A instituição criou um comité de
gestão
de
crise,
para os assuntos importantes, que afectem o
normal processo de ensino-aprendizagem durante o período da Covid-19; A direcção tem
estado a reunir para a
tomada de decisões
importantes, usando as
Tecnologias de Comunicação existentes; Para
a tomada de decisões,
não se esperam os períodos normais de decisões,
sendo que estas são tomadas sempre que se
julgar necessário.”

• “Muitos estudantes
desistiram: uns por falta
de condições financeiras para continuarem
com as suas aulas; e outros por não possuírem
meios e capacidades
para aulas on-line. Esforços terão que ser desenvolvidos para trazermos esses estudantes de
volta para a escola;
• Julgo que esta
pandemia poderá prolongar-se até ao próximo ano ou mais. Para
continuarmos a oferecer
aulas com qualidade,
teremos que fazer ajustamentos, tanto por parte
da instituição, como por
parte dos estudantes e
docentes, para aulas
híbridas, pois julgamos
que esta passará a ser a
nova forma de ser e estar.
• Processo
contínuo da formação dos
docentes e estudantes
para as aulas com o uso
das novas Tecnologias
de Comunicação;

Quanto à situação do
ISGEGM nesta fase do Estado de Emergência, o
Director Geral disse que
a instituição esforça-se
em garantir o curso nor• Criação
de
mal das aulas com o uso
condições técnicas para
das Tecnologias de Codocentes e estudantes
municações, nomeadaque não possuem telemente Whatsapp, Googmóveis compatíveis e
le Classroon; Moodle;
Internet nas suas casas,
Zoom, etc. Este acrescentou que foi concluí- DESAFIOS DA INSTITU- para que possam tê-los
do o primeiro ciclo de IÇÃO PARA O FUTURO na instituição.”
formação de docentes
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O DISTRITO EM FOCO

Melhorada via de acesso que liga Samora Machel e Phazimane

12

H

á dias, o Administrador do Distrito
de
Marracuene,
Ahmade Shafee Sidat, visitou as obras em curso
nas vias que ligam os bairros
Samora Machel e Phazmana,
que visam melhorar o troço
que os liga à Estrada Nacional N1, incluindo bairros Possulane, todos localizados no
Posto Administrativo Sede,
numa extensão de 6.7km,
para assegurar as melhores
condições de transitabilidade
nos bairros em referência.
De acordo com alguns moradores destes bairros, esta
acção constitui um marco
importante para eles, pois
“estas vias eram de difícil
acesso, porque havia muitos
buracos, e isso condicionava a entrada de transportes
(chapas) para os bairros a
jusante da Vila. Na época
chuvosa são enormes os
danos que as nossas viaturas têm sofrido”. Fora a isso,
os mesmos afirmam que “a
estrada irá contribuir para o
desenvolvimento da Vila e,
principalmente, destes bairros, uma vez que são novos,
ainda, em expansão, e nos
últimos três anos tem havido
muita procura de terreno por

parte de alguns jovens que tem havido muito emprego
vêm de outras províncias no Distrito de Marracuene.
e da Cidade de Maputo.
De acordo com os moCom a implementação das radores, são visíveis as reduas fábricas de cervejas no alizações que o novo AdDistrito de Marracuene, a ministrador do Distrito tem
procura por habitações e es- desencadeado no Vila despaços para investimentos, por de a sua chega, e os mesmos
parte de alguns empresári- mostram-se satisfeitos com
os, tem vindo a dinamizar as a sua forma de trabalhar e,
actividades económicas na principalmente, com a huVila e nestes bairros. Alguns mildade e carisma com a
dos nossos entrevistados afir- população, que o caracmaram que, ultimamente, terizam. Entretanto, estes

clamam pela inervação do
Administrador para a construção de mercados e melhoramento das condições
nas terminais de chapa,
assim como, para a construção de mais fontenários de água nestes bairros.
De acordo com o portal do governo do Distrito,
estão também em reabilitação outros troços que
ligam o bairro Matsinana.

Vendedores do mercado Massinga clamam por melhores condições

C

om o objectivo de garantir a
Segurança
Rodoviária e desencorajar a proliferação de
mercados informais na Estrada Nacional N1, na Vila de
Marracuene e arredores, o
Governo do Distrito de Marracuene realizou efectuou
a demolição de barracas,
estabelecimentos de construção precária usados para
a prática do comércio informal, que se encontravam
dentro da área de reserva
da estrada, ao longo da N1
e na Vila de Marracuene.

que estas medidas além de
reorganizar
o
comércio informal, também,
visa reduzir o
perigo a que estes vendedores
estavam expostos na N1, por
isso, qualquer
tentativa de regressar àquele
lugar, por parte destes, não
será permitida.
Porém,
segundo os nossos
entrevistados, o novo
espaço que foram atribuídos
não reúne condições, pois
não existe, ainda, balneário
público e energia eléctrica, assim como há falta de
movimento de compradores.

As barracas e os vendedores, ora abrangidos, foram
realocados num novo espaço, identificado e parcelado pelo Governo de Marracuene, que se situa no bairro
Massinga. O Governo Distrital
revelou que foram criadas
todas as condições para que
Contrariamente ao depoios mesmos exerçam as suas mento acima, outros vendeactividades nos mercados, e dores manifestaram muita

satisfação com o novo mercado, alegando que já têm
um lugar próprio e seguro.
Pedindo, apenas,
que a
nova terminal de transportes
que lá existe comece a funcionar, uma vez que eles têm
ido adquirir seus produtos nos
mercados grossistas, e quando regressam são obrigados

a efectuar várias ligações de
“chapas” para chegarem ao
destino. Mas a nova terminal em funcionamento, não
só irá minimizar os custos de
transporte, como, também,
poderá contribuir para um
maior fluxo de pessoas que
poderão ir ao novo mercado para adquirir produtos.
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COMO SURGIU O ISGE-GM?
1. Quando e como surgiu
o sonho de criação do Instituto?
A criação do Instituto
não surgiu como sonho de
criação do mesmo. Surgiu da
vontade de fazer qualquer
coisa. Criei com alguns amigos uma firma de Contabilidade e Auditoria, que
dada à minha saída para
Quénia, teve que fechar,
pois eu era a peça-chave.
Na mesma altura, eu criava
gado na Palmeira, onde já
tinha mais de 100 cabeças.
Estando no Quénia, voltei a
pensar no que podia fizer em
Moçambique. Apareceu, então, a ideia de comprar uma
licença da gestão de uma
creche em Sommerchield, em
Maputo, assim como de abrir
uma rede de lojas de venda de produtos alimentícios.
Porém, um dia, em conversa com o meu primo, Dr.
Matsinhe, tendo revelado
as minhas ideias, ele sugeriu
que ao invés de adquirir a
licença de uma creche ou
de fazer uma rede de lojas,
devia pensar em abrir uma
instituição de Ensino Superior.
Foi daqui onde surgiu a ideia,
e tratámos, desde então,
do processo que, em 2010,
culminou com a criação da
SEC – Sociedade de Ensino e
Consultoria, Limitada (auditores e consultores), a empresa que viria a ser a entidade
implementadora, conforme
requerido pela legislação.
2. Como surgiu a escolha
do nome Gwaza Muthini
Depois de criada a SEC
e concordada a criação
do Instituto, seguiu-se o processo da identificação do
nome. Foram avançadas
duas propostas de nomes: Instituto Superior de Gestão e
Empreendedorismo – Gwaza
Muthini, e Instituto Superior de
Gestão e Empreendedorismo
Malangatana Valente Ngwenya. Estas propostas de
nomes surgiram da necessidade de valorização do
distrito onde a instituição iria
ser estabelecida, portanto,
Marracuene. Já com estas
propostas de nomes, deslocámo-nos ao círculo de Habel Jafar, para pedirmos aconselhamento sobre o nome,
tendo o secretário, sugerido
o nome de Gwaza Muthini.
3.

Quantas pessoas esti-

veram envolvidas na criação primeiros encarregados de
do ISGE-GM
educação e estudantes, que
aceitaram inscrever-se para
Estiveram envolvidas no estudar no Gwaza. Os encarprocesso de criação do IS- regados de educação confiGE-GM várias pessoas, entre aram-nos os seus educandos,
internos (sócios da SEC, Limit- numa altura em que tudo era
ada) e externos (amigos que incerto, com instalações ainapoiavam a causa). Dos in- da não reabilidatadas, enternos, destacam-se: Carlos fim… Foi, realmente, muita
Sitóe (eu próprio); Dr. Virgílio coragem, e graças a Deus, os
Matsinhe, o actual Direc- primeiros estudantes já contor do Registo Académico; cluiram os seus cursos. Teriam
Dra. Ana Alberto Dimande graduado este ano, se não
Sitoe, já falecida, que na fosse a situação da Covid-19.
altura assumiu a função de
Administradora; e Dr. Pedro
5. Quais são os desafios
Viagem, o nosso actual Di- actuais a curto, médio e lonrector Financeiro. Dos exter- go prazo para o Instituto
nos, tenho a destacar, Prof.
Os desafios são vários, mas
Dr. Armindo Monjane (primeiro Director Científico); Mestre vou tentar categorizá-los,
Vasco Cuambe (primeiro Di- conforme a questão:
rector Pedagógico); Dr. Abel
i) De curto prazo – a
Guaiaguaia (Coordenador
situação criada pela Covdo curso de Contabilidade
id-19. Temos que nos adaptar
e Auditoria); Dr. Arsénio Soto
para continuarmos a ser rel(na altura, Coordenador
evantes, pois, doutro modo,
do curso de Informática de
ficaremos atrás ou mesmo
Gestão e actualmente Gestor
eliminados. Portanto, estado SIGA); Dr. Avelino Mateus
mos empenhados em criar
(que veio a ser Director dos
condições para aulas híbriRecursos Humanos); entre
das de qualidade. Isto é,
outros. Estes são verdadeiros
para já e não para o futuro;
donos do Instituto. Participaram em todas as fases do esii) Médio prazo: Transfortabelecimento da instituição mação da instituição de inincondicionalmente. Isto é, stituto para universidade. O
sem qualquer pagamento. projecto já está em curso. Já
tem proposta de nome: Universidade Gwaza Muthini. Estamos a trabalhar para que
isso aconteça até ao próxiAs dificuldades foram vári- mo ano, apesar do projecto
as, a destacar a falta de in- ter sofrido devido à Covid-19.
stalações próprias e dinheiro
iii) A longo prazo, a inpara a construção. Para postituição luta em ter instadermos começar a funcionlações próprias nos seus dois
ar, tivemos que tirar todo o
principais campus: Marracdinheiro que individualmente
uene e Xai-Xai. Também astínhamos nos nossos “bolpira expandir-se fisicamente
sos”. Contámos, também,
para outros pontos do país.
com o Governo Distrital de
Marracuene, que nos em6. Qual é a previsão
prestou as instalações onde do início da construção do
funcionamos até hoje, e mais campus
tarde tivemos apoio do Millenium Bim, que nos aprovou
Se o esforço que o Govo leasing das primeiras via- erno de Marracuene está
turas para o transporte dos a envidar de nos atribuir
estudantes e algum dinhei- um terreno materializar-se,
ro para concluirmos a rea- provavelmente no próxibilitação das instalações. mo ano, em Marracuene.
Para Gaza, se não fosse
Deixem-me usar esta opor- por causa da Covid-19, tetunidade para manifestar a riamos arrancado com as
nossa admiração pela cor- obras, uma vez que já tínagem que as pessoas que hamos lançado o concurso
apoiam este projecto tiver- para selecção do empream, incluindo as duas enti- iteiro. Esperamos que logo
dades acima. Foi, realmente que a situação se normalisar,
necessária muita coragem comecemos com as obras.
para apoiarem um projecto
cujo futuro era incerto. Quero,
O
maior
desafio
em
igualmente, tirar chapeu aos
4. Quais foram as dificuldades enfrentadas durante a
criação do Instituto

relação à construção do
campus é o dinheiro. Os nossos bancos são relutantes em
conceder empréstimos a longo prazo, e o seu dinheiro é
extremamente caro, o que
constitui um grande entrave
para o arranque das obras.
7. O que o Instituto tem
feito como contribuição
para o desenvolvimento da
região onde está inserido ou
do país?
No âmbito da nossa responsabilidade social, além
de outros apoios multiforme
que temos estado a proporcionar ao nosso Governo e a
outros parceiros locais, tenho
a destacar: o financiamento
da construção da encineradora de lixo hospitalar; reabilitação de enfermaria de
tuberculose; oferta de bolsas
de estudos de mestrados e licenciaturas, para funcionários do Governo Distrital, etc.
8. Existe algum plano de
parceria com outras instituições de ensino a nível nacional e/ou internacional?
Somos, actualmente, parceiros da Swiss Management
Center University. Esta universidade forma nossos docentes em doutoramento;
somos membros da SARUA
– Southern Africa Regional
Universities Association – Asssociação das Universidades
da Região de África Austral,
entre outras instituições internacionais. Estamos ainda
a trabalhar no sentido de
termos parceria com outras.
9. Quais são as estratégias de gestão e de funcionamento que a instituição tem
desenvolvido neste período
da pandemia da Covid-19?
Em primeiro lugar, observar
rigorosamente todas as medidas recomendadas pelo
Governo; aperfeiçoar as aulas
on-line; assegurar a contínua
formação de docentes, para
o uso das novas tecnologias,
usadas para as aulas on-line.
10. Que
apelo
gostava de deixar para os estudantes, docentes e o CTA!
i) Tenho estado a dizer
sempre aos estudantes que,
estudar é uma questão de
competição, pois sobem ao
pódio os melhores. Portanto,
todos devem esforçar-se em
estudar não apenas para
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passar, mas para serem os
melhores e saírem daqui com
emprego, ou em condições
de o conseguir, facilmente, o
mercado. Os estudantes devem saber que o mercado
de emprego é global e que,
por isso, competem-se as pessoas para as oportunidades
em todo o mundo e, por conseguinte, que usem o máximo
a cadeira de empreendedorismo para que saiam
daqui empreendedores e,

assim, capazes de competir em pé de igualdade,
ou em melhores condições
que os seus pares de todo
o mundo, e o ISGE-GM está
pronto para os apoiar.
ii) Aos docentes – que
procurem ser os melhores colaboradores possíveis. Que
continuem a formar-se. Que
se preparem mais para o
uso das novas Tecnologias
de Comunicação, pois esta

balhadores administrativos,
que saibam que os estudantes
e os docentes são mais do
que nossos clientes, são nossos patrões e, como diz o MC
Roger, patrão é patrão, e é
para se lhe tirar o chapéu
sempre. Sem estudantes e
docentes, a nossa existência é nula. Ou seja, sem estudantes e docentes, não existiriamos. Daí que, temos que
os atender com o máximo
tra- de rigor, dedicação e amor.

é a nova forma de dar aulas
do futuro, e todo aquele docente que não tiver domínio
destas tecnologias é condenado a deixar de fazer o
que, se calhar, mais gosta.
Que os docentes atendam,
da melhor maneira possível,
ao estudante. Este é a verdadeira razão da existência
do docente, ou seja, sem estudante não há docente; e
iii)

Aos

nossos
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5° Aniversário do ISGE-GM

O Instituto Superior de Gestão
e Empreendedorismo – Gwaza Muthini (ISGE-GM) celebra
hoje, 28.06.2020, o seu
5° aniversário, numa data
que, se não fosse pela pandemia, devia coincidir com
a graduação dos primeiros
estudantes, ficando, em princípio, adiada para o próximo
ano.
Importa recordar que o ISGE-GM
foi aprovado pelo Decreto número
98/2014 de 9 de Dezembro, e as suas
actividades iniciaram em Março de 2015, tendo adoptado o dia 28
de Junho como dada do seu aniversário, em homenagem à Dra.
Ana Alberto Dimande Sitoe, uma das fundadoras, falecida a
28 de Junho de 2016. O ISGE-GM celebra este aniversário em
condições adversas: a) de não poder celebrá-lo de forma normal, devido ao confinamento forçado pela Covid-19, e b) de
forma mais alegre, por esta data coincidir com o lançamento
do seu jornal electrónico, o Gwaza News. Assim, a direcção
do ISGE-GM, gostaria, por esta via, de homenagear a Dra.
Ana Alberto Dimande Sitoe, a todos os que, de forma
directa ou indirecta, contribuiram para a crianção desta instituição, assim como aos que do “nada” criaram
este jornal.
A homenagem vai, igualmente, para todos os
estudantes que, mesmo em condições adversas, têm participado, de forma activa, nas
actividade de ensino-aprendizagem, aos
docentes e para o pessoal técnico administrativo, que tem redobrado esoforços para assegurar que as
aulas decorram de forma
satisfatória.

