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1. CONCEITO DA CONFERÊNCIA 

 
Em 2022, o ensino superior em Moçambique e em Angola completa sessenta 

(60) anos. Com efeito, decorreram seis décadas desde que os Estudos 
Gerais Universitários de Moçambique (EGUM) e os Estudos Gerais 
Universitários de Angola (EGUA) foram estabelecidos, por Decreto, a 21 
de Agosto de 1962, criando, deste modo, a primeira instituição de ensino 
superior nas então colónias portuguesas.  
 

As seis décadas transcorridas são motivo suficiente para desencadear um 
alargado movimento reflexivo, intelectual e académico para repensar o 
percurso histórico, os desafios e as perspectivas de transformação com vista 
à consolidação do subsistema de ensino superior em Moçambique e em 
Angola. Dadas as suas vicissitudes, o subsistema do ensino superior em 
ambos países ainda se confronta com dificuldades e enfrenta desafios 
estruturais e funcionais significativos, incluindo os da própria definição dos 
papéis dos diversos actores intervenientes. 

 

Os desafios de um subsistema de ensino superior em processo de formação 
e consolidação incluem, mas, não se limitam, à necessidade de clarificação 
do enfoque que os diferentes tipos de instituições de ensino superior 
colocam nos processos de ensino, investigação, extensão e inovação, assim 
como, a definição das características dos corpos docente e discente para 
responder às diversas necessidades e, demanda do subsistema e da 
sociedade.  
 
Os sessenta (60) anos transcorridos, foram dedicados, por razões históricas, 
ao desenvolvimento de um subsistema e de instituições de ensino superior 
fundamentalmente direccionadas para o ensino e a formação ao nível da 
graduação. No entanto, nas primeiras décadas do século XXI, assistiu-se à 
expansão paulatina, ainda inadequadamente regulamentada, da formação 
pós-graduada, também com significativo enfoque no ensino e não 
necessariamente ancorada na investigação científica. 
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Uma vez que o ensino superior se caracteriza não só pela função de ensino, 
mas, também, pela investigação, extensão e inovação para a produção de 
conhecimento com impacto na sociedade, a comemoração dos sessenta (60) 
anos deste subsistema em Moçambique e em Angola fornece uma 
oportunidade ímpar para se e pensar nos desígnios do subsistema, o papel e 
as funções diferenciadas das instituições de ensino superior rumo à 
consolidação destas e à transformação sustentável da sociedade. 

 

No exercício de repensar o ensino superior, cabe um profundo debate sobre 

as políticas do ensino superior, o lugar da investigação científica, da 

extensão e inovação na formação dos estudantes e a qualificação dos 

docentes, num contexto marcado pela demanda de qualidade, relevância e 

empregabilidade dos cursos e de internacionalização. 

 

As celebrações dos sessenta (60)anos do ensino superior em Moçambique e      

em Angola, no ano de 2022, constituem uma ocasião fundamental para os 

Governos destes dois(2) países mobilizarem os diversos actores da 

sociedade, nacionais e estrangeiros, para participarem em debates sobre as 

reformas da política pública do ensino superior e as consequentes acções, na 

busca de propostas exequíveis para responder aos principais desafios, 

através de conferências nacionais, regionais, internacionais, eventos virtuais 

e de outras modalidades, para colher o melhor da inteligência colectiva da 

esfera pública   que, aposterior, possam ser transformadas em planos de 

acção concretos. 

 

As celebrações culminarão com uma conferência internacional que terá lugar 

de 29 de Junho a 01 de Julho 2022, em Maputo - Moçambique, sob a égide 

das entidades que tutelam o ensino superior em Moçambique e em Angola, 

como lema “CONSOLIDAR UM ENSINO SUPERIOR DE 

QUALIDADE”. No entanto, como forma de manter o debate activo e 

inclusivo, iniciativas paralelas serão desenvolvidas pelas próprias instituições 

de ensino superior, nos dois (2) países, contribuindo para o alargamento das 

esferas de debate e das comemorações.                        2                                                    
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A comissão científica convida a todos(as) 
investigadores(as)/pesquisadores(as), académicos(as), estudantes e 
profissionais, formuladores de políticas públicas e a todos(as) os 
interessados(as) em participar nas celebrações dos 60anos do ensino 
superior em Moçambique e Angola a submeter em resumos, artigos e 
panfletos sobre a evolução do conhecimento científico sobre o ensino 
superior em Moçambique e Angola. 

O principal objectivo do evento é disseminar o conhecimento e incentivar a 
produção científica multidimensional facilitando a partilha de sinergias entre 
a academia e a sociedade em diálogos compartilhados. 

Incentivamos propostas que consubstanciam estudos teóricos, empíricos, 
revisão da literatura ou outros com especial destaque para os processos 
histórico, económico, cultural, político, sócio-antropológico, e ecológicos 
constitutivos do desenvolvimento, desafios e perspectivas do ensino 
superior nos dois países, incluindo o impacto dos recentes eventos 
disruptivos como a Pandemia da COVID-19 e as Mudanças Climáticas. 

2. Modalidades de Participação na Conferência 

 
A conferência alusiva a celebração dos 60anos do ensino superior terá várias 
modalidades de participação, combinando o formato presencial e online. 

a) Modalidade Presencial: A modalidade presencial implica a 
inscrição para participar no evento em Maputo e posterior 
publicação nos anais da conferência. O resumo, uma vez aprovado, 
será incluído no livro de resumos e todos os participantes 
envolvidos receberão um certificado. 

b) Modalidade Virtual (Online): A modalidade virtual implica a 
inscrição para participar no evento de forma não presencial e por 
via de plataformas (Online) a serem disponibilizadas para o efeito e 
posterior publicação nos anais da conferência. O resumo, uma vez 
aprovado, será incluído no livro de resumos e todos os participantes 
envolvidos receberão um certificado. 

c) Poster:Exposição em cartolinas no formato A0 de um trabalho de 

pesquisa publicado ou não em uma revista científica; 
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3. Tipos de Sessões da Conferência                                                          

As apresentações dos trabalhos científicos serão organizadas de duas 

formas, a saber: 

(1) Conferências Principais: serão proferidas por painelistas 

principais, para cada eixo, convidados em função da sua 

experiência científica e/ou técnico-profissional na área de 

educação/ensino superior. 

As conferências principais serão apresentadas a todos os participantes e 

seguirá o modelo de apresentação – perguntas - debate. 

(2)  Sessões paralelas: As sessões paralelas correspondem as 

apresentações de cada eixo temático. Os trabalhos inscritos à 

conferência, seja para apresentação oral ou poster, serão alocados em 

cada sessão paralela de acordo com a temática. Em cada sessão, 

enquanto as apresentações orais decorrem, os posters serão afixados 

na sala correspondente. 

(3)  Mesa redonda: durante as celebrações dos 60anos e, em 

particular, na conferência serão organizadas mesas redondas com 

individualidades ligadas ao ensino superior em Moçambique e 

Angola, países e entidades convidados (as). A participação na mesa 

redonda será feita através de convites direccionados aos 

intervenientes. 

4. Instruções para submissão de resumos 

Os resumos podem ser escritos em Microsoftword ou em LaTex, obedecendo a 
seguinte formatação: 

 Tipo de letra: Times New Romam;

 Tamanho de letra: 12;

 Espaçamento:1,5cm;

 Destacar o título em negrito, no cabeçalho do texto, não devendo    
conter mais de três linhas;

 Associado ao resumo, apresentam-se pelo menos três e no máximo 
cinco palavras-chaves;

 Os resumos devem conter os objectivos do trabalho, a metodolo         4
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usada, os resultados obtidos e as implicações; 

 Os resumos devem ter no máximo 250 palavras;

 Os resumos devem indicar a área ou eixo temático geral.

5. Eixos ou áreas temáticas gerais da Conferência 

a) Eixo temático um: Ensino e aprendizagem no ensino superior; 

o Sub-eixo um: Ensino de graduação; 

o Sub-eixo dois: Ensino de pós-graduação; 

o Sub-eixo três: Ensino superior profissionalizante e politécnico; 

o Sub-eixo quatro: Empregabilidade; 

o Sub-eixo cinco: Critérios de avaliação e acreditação institucional 

e dos cursos. 

b) Eixo temático dois: Investigação no ensino superior 

o Sub-eixo um: Reflexão sobre os níveis de produção científica nas 

IES de Moçambique e de Angola; 

o Sub-eixo dois: Produção científica e a publicação: Artigos originais, 

artigos de revisão, livros, capítulos de livros, posters, publicação em 

actas de eventos; 

o Sub-eixo três: Tipos de Investigação: Investigação básica vs 

investigação aplicada; 

o Sub-eixo quatro: Experiências sobre financiamento da investigação 

científica; 

o Sub-eixo cinco: Rankings africanos e seus critérios de avaliação. 
 
 

c) Eixo temático três: Extensão e inovação no ensino superior; 

o Sub-eixo um: Extensão e inovação como prestação de serviços e 
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assistência técnica; 

o Sub-eixo dois: Extensão e inovação como parcerias como “Sector- 

Produtivo”; 

o Sub-eixo três: Empreendedorismo no ensino superior. 

d) Eixo temático quatro: Governação, administração e 
gestão do ensino superior 

o Sub-eixo um: Políticas públicas do ensino superior; 

o Sub-eixo dois: Processo legislativo,  regulatório e normativo do   

ensino superior; 

o Sub-eixo três: Modelos de governação, administração e gestão das 

instituições de ensino superior; 

o Sub-eixo quatro: Políticas de gestão da qualidade, processos de 

avaliação interna e externa. 

e) Eixo temático cinco: Assuntos estratégicos e transversais ensino 

superior, i.e., ICT e Transição Digital, Mudanças Climáticas, 

COVID-19, etc. 

o Sub-eixo um: Financiamento do ensino superior; 

o Sub-eixo dois: Cooperação e internacionalização do ensino superior; 

o Sub-eixo três: Ensino superior e as mudanças climáticas; 

o Sub-eixo quatro: Ensino superior inclusivo: Género, necessidades 

educativas especiais; 

o Sub-eixo cinco: Ensino superior, paz, segurança e diplomacia; 

o Sub-eixo seis: Ensino superior e a industrialização dos países; 

o Sub-eixo sete: Tecnologias digitais na perspectiva do ensino superior. 
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6. Datas importantes 

 

Actividades Data 

Publicação da  primeira  chamada do Edital 02 de Março de 2022 

Publicação da  segunda  chamada do Edital 12 de Abril de 2022 

Submissão de Resumos 02 de Março à 30 de Abril de 2022 

Comunicação dos  resultados da triagem dos resumos 10 de Maio de 2022 

Submissão de artigos Até 30  de Maio de 2022 

Publicação do programa final da conferência 03 de Junho de 2022 

Conferência 29 de Junho à 01 de Julho de 2022 

 

7. Endereços para mais informações, inscrição e submissão de trabalhos 

Email:ensinosuperior.60anos@mctes.gov.mz 

 

7.1 Membros da comissão organizadora 

1) Prof. Doutor Eng. Hortênsio Comissal 

(cell:+258 841266885/874546262, 

email: hcomissal55@gmail.com), Moçambique. 

2) Prof. Doutor Sérgio Afonso Mulema 

(cell:+258 848384853, email: sergiomulema@gmail.com), 

Moçambique. 

3) Prof. Doutor Emanuel Catumbela (cell: 

+244923314591),  email: 

emanuel.catumbela@ciencia.ao), Angola 

7.2 Coordenadores da Comissão Cientifica: 

Prof. Patrício V. Langa (patricio.langa@gmail.com) 

Profª. Maria da Natividade (maria.denatividade@hotmail.es) 
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