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1ª CARTA DO REITOR AOS DOCENTES

Caros Docentes,

Professores Catedráticos, Associados, Auxiliares, Assistentes e Assistentes-Estagiários

Caros Investigadores,

Dirijo-me a vós pela 1a vez neste dia 01 de Maio para vos saudar e desejar um feliz dia do trabalhador. Quero também reconhecer 
e agradecer a vossa compreensão pelo facto de a partir do dia 23 de Março terem perdido a possibilidade de fazer o que muitos 
de vós gostam, lecionar aos estudantes na forma presencial.

O Campus ficou vazio com a ausência dos estudantes, mas os docentes nas várias Faculdades e Escolas fazem esforço para que a 
ausência dos estudantes no Campus não signifique uma interrupção do contacto.

Dirijo-me a vós pela 1a vez para reconhecer este esforço. Durante cerca de 30 dias foram obrigados a ser docentes no modelo 
virtual, com todas as dificuldades que isso implica. 

O CEND tem disponibilizado tutoriais na nossa página, agradeço que consultem para que possam ter o apoio pedagógico e/ou 
técnico.

Por outro lado, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional está envidar esforços no sentido de 
disponibilizar o acesso bonificado às ferramentas tecnológicas, mas temos sido informados que nem todos têm possibilidade de 
aceder.

Recomendo que aqueles que conseguem façam uso desta possibilidade para aliviar o esforço na compra de crédito por parte de 
docentes e estudantes.

Não me proponho a contactar de forma semanal como faço com os estudantes, mas se algum desenvolvimento importante tiver 
lugar, usarei também deste meio para interagir. 

E porque o Estado de Emergência foi de novo prorrogado, a mesma entrega, a mesma dedicação e se calhar algum sacrifício será 
necessário.

Estamos a par dos esforços que têm feito para contactar os estudantes desde o dia 23/03/2020. Esta informação chega-nos atra-
vés dos Directores de Faculdade, Directores-Adjuntos, Directores de Cursos e do contacto directo com vários docentes que nos 
reportam sobre as suas experiências  de leccionação alternativa neste momento de crise.

Saudamos estas iniciativas. Como UEM estamos a trabalhar para que depois da análise dos resultados dos 2 inquéritos destinados 
aos docentes e estudantes possamos vir com alguma orientação clara sobre como prosseguir com as actividades lectivas na nossa 
UEM.

Não sendo possível atingir a todos através deste meio, recomendo que possam usar a plataforma FALE COM O REITOR para 
partilhar comigo os vossos esforços que foram envidando no sentido de ser docentes no modelo virtual. 

Quero terminar com duas notas importantes. Recomendo que para aqueles que têm tido o contacto com os estudantes usem a 
oportunidade para recordar os estudantes sobre as medidas de prevenção para que possamos ter uma UEM livre do COVID-19.

A outra é reiterar que celebramos hoje o Dia do Trabalhador. A todos, um abraço e boa celebração do nosso Dia, em casa e junto 
das nossas famílias. 

Maputo, 01 de Maio de 2020

     

Em nome de todos os Estudantes e Membros do Corpo Técnico e Administrativo


