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Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC) 
 

 

CONSELHO DA DIRECÇÃO- COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

 

COMUNICAÇÃO N
o
 3/CD/2022 

 

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

dia 11 de Outubro de 2022, o Conselho da Direcção da ESNEC apreciou, analisou, 

debateu e deliberou sobre os assuntos abaixos enumerados: 

 

I. Deliberações 

 

1. Relatório das averiguações das sevícias perpretadas a novos ingressos na 

residência estudantil feminina  

 

O Conselho da Direcção deliberou que se sigam as sugestões propostas pela Comissão 

instituída para averiguar os maus tratos e produziu relatório das sevícias 

perpretadas aos novos ingressos, a saber: 

i)  Nomeação de uma comissão independente para a instrução do processo disciplinar 

por haver evidências da violação continuada do Regulamento das Residências 

Estudantis da Universidade Eduardo Mondlane, na residência feminina.  

ii) Investigação da suposta agressão que a estudante Georgina David Manguana foi 

vítima dos Seguranças, na noite de 12 de Setembro de 2022, como alegadamente 

mostra o vídeo, por ela enviado à esta Comissão e encaminhado ao chefe da 

Repartição da Unidade Proteção Segurança, o Sr. Carlos Cumbe. 

iii) Prestação do apoio psicológico às vítimas das sevícias, pelo facto de se ter 

constatado que os maus tratos vêm ocorrendo desde Março.   

Visto da Directora da ESNEC 

________________________________ 

Dra. Joana Manuel Matusse Joaquim 

(Assistente) 
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iv) Estabelecimento de diálogo constante entre os estudantes nas residências e a 

Direcção, para se evitar expor situações desabonatórias das residências estudantís e 

o nome da ESNEC ao público ou autoridades distritais, publicidade que desabona o 

bom nome da unidade académica e da UEM no seu todo.  

v) Por haver fortes indícios de ocorrência da violação continuada do Regulamento das 

Residências Estudantis da Universidade Eduardo Mondlane, na residência 

masculina que se nomeie uma Comissão independente para a instrução do processo 

disciplinar.  

vi) Supervisão da instalação das caixas de reclamações e sugestões nas resisdências 

universitárias estudantis, abertura, leitura e resolução dos problemas levantados 

pelos estudantes. 

vii) Adopção de novas estratégias de divulgação do Regulamento das Residências 

Estudantis da Universidade Eduardo Mondlane, como seminários, worshops e 

afixação em lugares de fácil acesso ( nas entradas, salas de visitas, corredores entre 

outros).  

 

  

2. Informe sobre o ponto de situação da Organização da 10ª Cerimónia de 

Graduação da ESNEC 

 Está prevista a chegada da comitiva reitoral no distrito de Chibuto no dia 26 de 

Outubro, às 12:00 horas (para mais detalhes vide anexo 1) 

 No dia 13 de Outubro está previsto um encontro, via Zoom, com os mestres de 

Cerimónias de todas as Escolas da UEM fora de Maputo e a Direcção do Registo 

Académico para partilha do roteiro do Cerimónia de graduação actualizado e troca 

de experiências sobre a postura e condução das cerimónias de graduação da UEM 

no espírito e solenidade exigidos. 

 No dia 18 de Outubro está marcada uma reunião, via Zoom, com todos os 

graduandos inscritos, nas Escolas fora de Maputo  com a Direcção do Registo 

Académico. 
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 A ESNEC por não ter, entre os graduandos, estudantes com média final igual ou 

superior a 16 valores, condição para atribuição do prémio do melhor estudante, por 

conseguinte a UEM não premiará a nenhum dos graduandos da ESNEC. 

 A UEM apela que todos participantes da Cerimónia da graduação devem trajar 

máscara de prevenção à COVID-19, já que a cerimónia será em lugar fechado com 

mais de 400 pessoas. Os graduandos devem trajar máscaras condizentes com a cor 

das vestes. 

 Está previsto um ensaio presencial com os graduandos da ESNEC no dia 27 de 

Outubro, 30 minutos antes do início da Cerimónia da Graduação, daí que estes 

devem chegar no Salão Desheng, local da realização da Cerimónia de Graduação, 

entre às 7:30 - 8:00 horas. 

 Para este ano só estão previstas três intervenções durante a Cerimónia de 

Graduação: do representante dos graduandos (Virgínia Sumburane escolhida pelos 

graduandos), do Secretário do Estado e do Magnífico Reitor.  

 A Comissão Organizadora da Cerimónia de Graduação deve massificar a 

divulgação do evento e exortar a presença massiva dos docentes na Cerimónia. 

 

3. Proposta de ocupação de trespasse do terreno da ESNEC cedido pelo governo 

ao Empresariado local 

O terreno cedido à ESNEC pelo governo do distrito de Chibuto, próximo à residência 

do administrador está sendo cobiçado por um empresário que propõe à ESNEC 

trespasse, em contrapartida, ele propõe-se a construir, num outro espaço que a 

ESNEC desejar, uma infraestrutura do interesse da ESNEC. Práticas similares já 

ocorreram em outras unidades académicas da UEM. A título ilustrativo, a faculdade 

da arquitectura está se beneficiando duma infraestruutra erguida neste contexto. 

Diante disso o Conselho da Direcção decidiu contactar a Unidade de Mobilização 

de Recursos e a Direcção de Manutenção e Infraestrutura da UEM, órgãos que 

encabeçam processos similares a nível Central, para se informar dos procedimentos 

de negociações deste cariz e, daí irá decidir sobre a proposta do trespasse.  
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4. Relatório de validação de inscrições dos estudantes pela repartição de 

Finanças 

 

Períodos/ bolseiros Número de estudantes Valor arrecadado (Mts) 

Laboral  224 681.000,00 

Pós laboral 52 202.00,00 

Bolseiros  130 0,00 a) 

Total  406 884.200,00 

a) Os estudantes bolseiros não pagam as inscrições 

 

Segundo dados do Regiso Académicos, a ESNEC tem 746 estudantes, o que significa 

que 340 estudantes não estão inscritos neste semestre, infração prevista e 

sancionada segundo o número 4, do artigo 17 do Regulamento Pedagógico 5ª 

edição, os estudantes que não se inscrevem nos prazos estabelecidos no calendário 

académico perdem o direito de se inscrever e consequentemente o direito de 

frequência das unidades curriculares não inscritas.  

.  O Conselho da Direcção deliberou que far-se-à o levantamento dos estudantes não 

inscritos e proceder-se segundo as determinações do Regulamnto Pedagógico. 

 

5. Necessidade de reforço do corpo docente face às saídas dos docentes 

 O Conselho da Direcção por uninidade decidiu contratar, por substituição da saída 

do engenheiro Jacob Chimuca, um engenheiro agronónomo.  

 Dada a elevada saída dos docentes, quer por mobilidade quer para a formação, o 

Conselho da Direcção determinou que se redigisse com urgência uma carta dirigida 

à Direcção Pedagógica, com o conhecimento da Direcção dos Recursos Humanos, 

expondo a situação crítica da falta de docentes, por conseguinte, solicitar com 

urgência a abertura do concurso público para a contratação de novos docentes.  
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Diversos.  

i) Discutir a publicação da lista de atribuição dos estudantes aos supervisores.  

Definir calendário das diferentes etapas/actividades desde a atribuição do supervisor, 

submissão do projecto de investigação, início do trabalho do campo, submissão do 

relatório de pesquisa, entre outras.  

O documento de atribuição de supervisores aos estudantes devem incorporar os 

critérios da atribuição dos supervisores como: limite máximo de estudantes, suas 

preferências, entre outros. 

 

ii) Informe sobre o balanço das jornadas científicas 

 Participaram das jornadas cieníficas da ESNEC realizadas entre os dias 21, 22 e 23 

de Outubro, 186 estudantes (25% dos estudantes da ESNEC), 21 docentes e um 

membro do CTA. 

 Decorreram 27 sessões, das 28 programadas. 

 

iii) Ponto de situação do estágio de Revisão Curricular 

 Decorreu uma reunião, via Zoom, com todas as subcomissões, onde foram 

informadas das actividades já realizadas e as vindouras. 

 Foi apresentado o plano de actividade e orçamento da Revisão Curricular.   

 

iv) Informe sobre a possibilidade da parceria entre a ESNEC e a empresa 

INSITE. 

A empresa INSITE está interessada em estabelecer uma parceria com a ESNEC, para 

tal marcou uma reunião. A INSITE actuam na área de agronegócios tem interesses 

na gestão de qualidade, reassentamento e certificação.  
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II. Notas 

 

1. A ESNEC celebrou um memorando de entendimento com a Empresa Super Kwick 

Lda, sediada na Matola Rio, província de Maputo. A empresa pretede: 

a) Apoiar financeira e materialmente os trabalhos de pesquisa para a elaboração de 

monografias de licenciatura sobre os temas de objecto do memorando e segundo a 

disponibilidade prevista para esta actividade; 

b) Disponibilizar informações e documentos na sua posse relacionados com temas em 

pesquisas; 

c) Acolher os estudantes para a realização de estágios de culminação dos cursos para a 

obtenção do grau de licenciatura, assim como estágios profissionais para recém 

graduados; 

d) Realizar seminários, palestras e outros eventos com vista a divulgação da 

abordagem do desenvolvimento económico sustentável em benefício da empresa e 

da comunidade universitária; 

e) Transmitir novas tecnologias de produção de culturas de rendimento; e 

principalmente a produção de macadâmia e cajueiros no campo de Mukotwene 

através de experimentos no campo. 

A  ESNEC comparticipa com a 

a) Disponibilização de espaços de trabalho e logística para a realização de seminários, 

workshop e outros eventos que visem a divulgação da abordagem do 

desenvolvimento económico baseado no Cooperativismo Moderno; 

b) Identificação, acompanhamento e garantia da realização de trabalhos de pesquisa 

com qualidade; 

c) Identificação conjunta de mercados, sempre que aplicável, para o escoamento de 

produtos produzidos pela empresa; 

d) Ajudar a empresa Super Kwick Lda, na criação de marca para o substrato resultante 

da inovação da mesma na produção de macadâmia;  
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e) Garantia de produção e celebração de acordos de compromissos com os estudantes 

a beneficiar do apoio para: 

- disponibilização à empresa Super Kwick Lda de um exemplar do trabalho da 

pesquisa realizada; e 

- Ligação do estudante à empresa como voluntário de desenvolvimento institucional 

num período de seis (6) meses a um (1) ano durante a elaboração do trabalho 

final/estágio. 

 

O memorando tem vigência de um ano, renovável automaticamente por períodos 

sucessivos, desde que nenhuma das partes proponha alteração.  

 

2. A ESNEC irá acolher, por solicitação dos Serviços Distritais de Educação, 

Juventude e Tecnologia de Chibuto, as cerimónias alusivas ao dia do professor nas 

suas instalações. São todos os docentes exortados a tomar parte desta efeméride. 

 

3. Está a decorrer, em regime híbrido, de 10 a 12 de Outubro, na UEM, em Maputo a 

Conferência de Ciência Lusófona Aberta, a primeira que decorre fora dos países 

proponentes (Brasil e Portugal). 

 

4. No dia 17 de Outubro de 2022 a Sra. Directora da ESNEC e o Sr. Administrador 

irão participar no Conselho Universitário onde serão sufragadas as três propostas 

dos Vice Reitores para Área Académica. No dia 18, a Sra Directora irá participar na 

reunião do Conselho de Directores.  

 

Publicado em: 13 de Outubro de 2022 

 

 

 

 

O Redactor 

 

________________________________ 

Mestre Isidro Chemane 

(Assistente) 
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Anexo 1:  Programa da visita reitoral à ESNEC 

 

Membros da Comitiva Reitoral 

1. Exmos. Senhores Vice- reitores; 

2. Gabinete do Reitor 

3. Direcção do Registo Académico 

4. Direcção Pedagógica; 

5. Direcção Científica; 

6. Direcção de Finanças 

 

 

 

Programa da visita reitoral à ESNEC 

 

Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022 

8:00 – partida da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Chibuto para Chibuto. 

12:00 – Chegada à Chibuto e Check in nos Hotéis. 

12:30 – 13:30 - Almoço 

14:00 – 15:30 - Eencontro com o Conselho da Direcção da ESNEC. 

15:30 - Tarde reservada para a preparação da Cerimónia de Graduação. 

  

Quinta-feira, 27 de Outubro de 2022 

8:00 –12:00 -  Cerimónia de Graduação. 

12:30 – 13:30 – Almoço 

14:00 – Partida para Maputo (previsão de chegada: 17:00 horas) 

 

 


