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Maputo, 21 Mai (AIM)   As instituições de ensino superior moçambicanas são convidadas pelas suas
homólogas das diversas partes do mundo a enviarem estudantes para ingressarem nos diversos
cursos, a todos os níveis, de forma a contribuírem para construção do país, trazendo qualidade,
procedimentos modernos e sendo críticos em todo um processo de desenvolvimento. Este convite foi
formulado hoje, em Maputo, a capital moçambicana, durante a conferência internacional de reitores. O
evento, de um dia, juntou, entre outros, reitores e representantes de universidades de Zimbabwe,
Malásia, Portugal e Moçambique. Os temas do encontro incluem a gestão universitária, sobretudo os
novos modelos para as universidades; política de cooperação internacional nas universidades e
pesquisa; bem como pesquisa e extensão universitária, no que tange à possibilidade de parcerias em
projectos de pesquisa, reconhecimento de títulos, sistemas de acreditação e transferência de créditos
académicos. Nuno Loureiro, reitor da Universidade de Lisboa, disse que a instituição que representa
situa-se numa região portuguesa em franca expansão (Beja), muito ligada à agronomia, mudanças de
produção e transformação de alimentos, bem como à área da saúde e engenharia. Esta universidade,
segundo disse, apresenta uma engenharia de 35 anos de colaboração com países da União Europeia e
com os de várias partes do mundo, que é assente na qualidade em termos de docentes e numa
honestidade no processo académico.  Trazemos uma profunda vontade em colaborar com o governo e
estudantes moçambicanos. Há toda abertura para que muitos estudantes moçambicanos possam lá
adquirir conhecimentos , afirmou ele. Neste momento, a Universidade Lisboa não conta com nenhum
estudante moçambicano,  pelo que trazemos um programa muito vantajoso que está sendo negociado
com o Ministério da Ciência e Tecnologia e estamos muito dispostos em receber estudantes
moçambicanos para frequentarem diversos cursos na Politécnica de Beja . O representante da
Universidade da Malásia, Nagib Karmali, cotou que a sua instituição de ensino é uma das quatro
maiores universidades do mundo, em termos de educação, pelo que, receber estudantes
moçambicanos, seria muito bom, uma vez que apenas conta com cerca de 40. A razão de termos
poucos moçambicanos, até aqui, é porque nunca tivemos oportunidade de nos expormos e dispor os
nossos serviços no contexto moçambicano. Temos o apoio total do governo para receber qualquer
número de estudantes internacionais que venham donde vierem. Estamos abertos para recebê-los.
Para Orlando Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM, a mais antiga instituição de
ensino superior em Moçambique, estas ofertas enquadram-se perfeitamente com os actuais desafios
que as universidades do país encaram. Quilambo disse serem desafios para as universidades
moçambicanas a continuidade de formação dos docentes aos níveis mais elevados. Actualmente, a
formação ao nível de mestrado e doutoramento continua muito reduzida. O número total de
estudantes, no sistema, ainda contínua por volta de 100 mil.  Temos de sair da situação em que os
docentes têm apenas licenciatura, podendo garantir o mestrado e doutoramento. Depois temos que
garantir que a formação que estamos a oferecer é de qualidade, para que os nossos graduados
possam competir, pelo menos, na região austral da África , disse. Outro desafio cinge-se nas
universidades concentrarem-se na investigação, devendo não continuar a ser instituições que só
oferecem a docência, porque só com a investigação se atinge o patamar das outras instituições de
ensino superior do continente e mundo. No entanto, Quilambo disse que as universidades
moçambicanas têm experiência que podem partilhar com as outras, sobretudo a de criação de
instituições superiores com base nas necessidades, bem como na expansão das instituições de ensino.
Por exemplo, o reitor disse que o ensino superior moçambicano deu um salto significativo. No período
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pós independência, Moçambique contava com apenas duas universidades públicas, a UEM e a
Universidade Pedagógica. Mas, hoje, o país conta com mais de 40 instituições de ensino superior,
entre públicas e privadas.  O surgimento dessas instituições não foi por acaso, mas sim em resposta
àquilo que são as necessidades que o país foi tendo. Consideramos que estas experiências de criar
instituições com base nas necessidades podem ser importantes para outros países , considerou o
reitor. Outra experiência que se pretende partilhar é que a UEM desenvolva os seus currículos usando
a integração dos créditos académicos, dando a possibilidade de os estudantes irem às outras
universidades frequentarem os cursos. (AIM) Anacleto Mercedes (ALM)/DT (AIM)
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