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Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC) 

 
 

COMUNICAÇÃO N
o
  1/CD/2022 

 

Reunido na sua Sexta Sessão Ordinária, na sala de conferências do hotel Chibuto, no dia 

05 de Setembro de 2022, o Conselho da Direcção da ESNEC apreciou, analisou, debateu 

e deliberou sobre os assuntos abaixos enumerados: 

 

 

I.  Deliberações 

 

1. Ponto da situação de preparação da Cerimónia da Graduação da ESNEC. 

Deliberação: A Cerimónia de Graduação será realizada no Salão de Desheng, 

 potenciais graduandos até então 102 estudantes. Os estudantes que defenderem 

até 15 de Setembro podem, querendo, participar da cerimónia da Graduação.  

Todos os docentes são exortados a participar da Cerimónia da Graduação. 

Nas próximas defesas dos Trabalhos de Fim do Curso, a logística da mesa do 

jurado e a alocação do datashow serão da responsabilidade exclusiva da ESNEC, 

não do estudante, como tem sido prática até então.  

 

2. Informe sobre inscrições de estudantes e arrecadação de receitas. 

Devido a problemas de visualização das inscrições no SIGA, o Conselho da 

Direcção analisou, debateu e delinberou que todos os estudantes não bolseiros 

devem apresentar, até o dia 13 de Setembro de 2022, na repartição da 

contabilidade o comprovativo de pagamento da sua inscrição. Quem não o fizer 

terá sua inscrição anulada.  

  

 

3. Abertura do campo de práticas no Campus de Cochombane. 

Deliberação: Um campo de experimento para o trabalho de doutoramento, com 

duração de três anos, integrando alguns estudantes, será montado numa área de 

1200 m
2
, no Campus de Cochombane. O mesmo será conduzido pelo doutorando 

Alberto Matavele, estudante de doutroramento na Universidade de Évora, em 

Portugal. Paralelamente a ele um outro campo de um hactare será aberto para 

cultivo de mandioca (meio hectare)  e amendoim (meio hectare) para actividades 

práticas inseridas no curso de Agricultura Comercial.  
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4. Informe sobre ponto de situação da preparação do seminário pedagógico. 

O seminário pedagógico irá decorrer nos dias 19 e 20 de Setembro de 2022, na 

ESNEC. Exorta-se a participação de todo o corpo docente.  

Data  Nome do palestrante Tema da palestra 

19/09 Dr. Luís Chambal Boas práticas pedagógicas 

 

20/09 

 

Prof. Dr. Artur Saúde 

Tema 1: Experiências sobre o uso das TICs no 

ensino híbrido. 

Tema 2: Investigação e inovação no processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

Constituirão ainda temas temas de debate assiduidade, avaliação de estudantes, 

revisão curricular, entre outros. 

 

 

5. Será colocada uma caixa de reclamações e sugestões na porta da entrada frontal 

do gabinete da Sr
a
. Directora da ESNEC, que será aberta com uma periocidade a 

ser definida, na presença dos respresentantes de todos os estratos da comunidade 

académica da instiuição (docentes, CTA e estudantes). Na mesma, qualquer 

funcionário ou estudante pode depositar sua reclamação e/ou sugestão.  

 

6. Como uma das formas da Direcção ser mais comunicativa com toda a 

comunidade académica, o Conselho da Direcção, após a discussão e deliberação 

designou, por unanimidade, o porta voz e redactor dos informes das sessões do 

Conselho da Direcção, o mestre Isidro Chemane. Os informes, doravante, serão 

partilhados nos grupos de whatsapp da ESNEC e depositados na página web 

institucional, para o consumo público. 

 

 

II.  Notas 

1. A submissão dos expedientes à reitoria além de ser feita no Campus principal da 

cidade de Maputo, pode ser feita na antiga Reitoria, na baixa da cidade de 

Maputo. 

 

2. A Comissão Organizadora das Jornadas Científicas que irão decorrer de 21 a 23 

de Setembro, na ESNEC, informa que o fundo que concorreu à Direcção de 

Finanças para a realização de parte siginificativa das suas actividades, no valor de 

219.500, 00 (duzentos e dezanove mil e quinhentos meticais) foi aprovado ontem, 

dia 05 de Setembro. 


