
9ª CARTA DO REITOR AOS ESTUDANTES

Caros Estudantes de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento,

A pandemia da COVID-19 que desde o ano antepassado tem assolado o nosso pais e o mundo levou a que 
fossem tomadas medidas de excepção que afectaram a nossa forma de ser e estar. Esta situação levou a que 
estabelecêssemos mecanismos de interacção, mesmo durante a vossa ausência dos nossos Campi.
Assim, cá estou de novo para estabelecer a nossa primeira comunicação no novo académico que iniciou e 
quero, em primeiro lugar, em nome dos docentes, investigadores e Membros do CTA desejar-vos um 2021 
próspero e coroado de êxitos, na vossa carreira estudantil e na vida pessoal. 
Como sabeis, o início do 2021 tem sido marcado pelo aumento de casos da pandemia da COVID-19 em 
toda a extensão do território nacional, e não só, o que levou o governo a alertar sobre a necessidade de 
cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, anunciadas em comunicação à nação pelo Presidente da 
República, a 13 de Janeiro de 2021.
Tal como o fizemos nas anteriores comunicações, apelamos aos estudantes sobre a necessidade de reforço 
e cumprimento das medidas de prevenção já conhecidas por todos.
A Universidade Eduardo Mondlane continua a leccionar as aulas num modelo híbrido de aulas presenciais 
e virtuais, justamente para cumprir com o nosso papel de garantir uma formação de qualidade e ajudar-vos 
a preparar o vosso futuro e o futuro do nosso País. Lembrem-se, porém que uma das determinantes para 
concretizarem os vossos sonhos é, para além dos estudos, a saúde.  
Nossos esforços, no sentido de garantir a vossa formação, valerão a pena somente se respeitarem as 
medidas de prevenção. Por isso, durante as aulas presenciais e noutros momentos da vida estudantil, 
apelamos ao respeito pelas regras indicadas na sinalização devidamente colocada nos recintos e em todas 
as unidades orgânicas. 
Em todas as principais entradas das unidades orgânicas foram colocados baldes ou torneiras para lavagem 
e desinfecção das mãos e dispositivos de medição de temperatura entre outros meios de prevenção, pelo 
que, apelamos para a utilização regular desses meios de higienização e prevenção indispensáveis. 
Reiteramos, uma vez mais, a nossa determinação de tudo fazermos para que o processo de ensino e 
aprendizagem decorra de forma harmoniosa e com a saúde.

A terminar, recomendo que continuem a interagir com o Reitor através da Plataforma FALE COM O 
REITOR e consultem o Plano de Acção da UEM para a prevenção da COVID-19 e outros materiais 
disponíveis nas unidades orgânicas e na página www.coronavirus.uem.mz. 
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