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ABREVIATURAS 

AGE Administração e Gestão da Educação 

CTA Corpo Técnico e Administrativo 

FACED Faculdade de Educação  

II JC Segundas Jornadas Científicas 

MCNM Mestrado em Ciências Naturais e Matemática 

MESD Mestrado em Estudos do Ensino Superior e 
Desenvolvimento 

PSIC Psicologia 

RC-UEM Revista Científica da Universidade Eduardo Mondlane 

UEM Universidade Eduardo Mondlane 
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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) é um centro de 

reflexão, produção e disseminação de conhecimento teórico e prático sobre a Educação e 

Psicologia. A sua missão é a formação de profissionais de Educação e Psicologia, realização de 

estudos científicos e prestação de serviços específicos que contribuam para a melhoria das 

práticas nas comunidades, organizações e instituições educativas, e na formulação de políticas 

educativas.  

Deste modo, ciente da sua missão a Faculdade de Educação realizou as Segundas Jornadas 

Científicas (II JC) nos dias 17 e 18 de Setembro de 2013 subordinadas ao lema “Promovendo 

uma Investigação de Qualidade”.  

As II JC tinham como objectivo a partilha do conhecimento científico produzido pela 

comunidade académica universitária e incentivar a prática da investigação científica no seio desta 

comunidade universitária na resolução de problemas sócio-educacionais da sociedade 

moçambicana. 

O Presente relatório apresenta as actividades desenvolvidas ao longo dos dois dias destacando os 

seguintes aspectos. 

a) Aspectos organizativos, local e duração das sessões 

b) Dados estatísticos sobre a participação, 

c) Constrangimentos 

d) Perspectivas  
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2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, LOCAL E DURAÇÃO DAS SESSÕES 

Para a materialização evento foi criada a Comissão de Organização das Segundas Jornadas 

Científicas, que manteve regularmente reuniões de planificação e coordenação de todas as 

actividades.  

Esta comissão, coordenada pelo Director Adjunto para Investigação e Extensão da FACED, o 

Prof. Doutor Francisco Maria Januário, estava dividida em quatro Subcomissões com suas 

respectivas responsabilidades:  

a) Subcomissão do Cartaz (elaboração do cartaz – Anexo A);  

b) Subcomissão dos Resumos (elaboração da “Brochura-Guia” – Anexo B, selecção dos 

resumos e definição dos prazos da submissão das comunicações); 

c) Subcomissão de Marketing (divulgação do evento e compilação do Programa – Anexo C);  

d) Subcomissão do Orçamento (elaboração do orçamento e custos das jornadas. 

A cerimónia de abertura foi orientada pelo dr. Aníbal Vitorino, representante da Direcção 

Científica da UEM, após a mensagem de “Boas Vindas” proferida pela Directora da FACED, a 

Prof. Doutora Eugénia Cossa, e contou com a participação de estudantes, docentes, 

investigadores e corpo técnico administrativo.  

Foram programadas para os dois dias as apresentações de comunicações, em sessões plenárias, 

referentes a palestras, teses, dissertações, monografias, projectos, relatórios de pesquisas e 

exposição de matérias do curso de Licenciatura em Educação e Desenvolvimento de Infância.  

Em cada dia, as jornadas iniciavam com a apresentação de uma sessão inaugural, em plenário, na 

Anfiteatro 1501 da Faculdade de Letras e Ciências Sociais. No primeiro dia, a comunicação 

principal foi proferida pelo Prof. Doutor Brazão Mazula com o tema “Democracia: Espaço de 

Liberdade e Responsabilidade. No segundo dia o tema Reflexão Sobre os Tipos de Pesquisa foi 

apresentado pelo Prof. Doutor Inocente Mutimucuio.  

As apresentações decorreram em sessões paralelas naquele anfiteatro e nas salas 300 e 304 da 

FACED com uma duração de 25 minutos cada, sendo 15 para a exposição e 10 para a discussão. 

Cada comunicação foi moderada por um docente da FACED, o qual tinha a responsabilidade de 

coordenar o debate e assegurar o cumprimento do tempo para a sessão seguinte. 
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3. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO 

Neste ponto são apresentados os dados estatísticos sobre (i) a percentagem de participantes, (ii) o 

número de comunicações por área temática, (iii) a natureza das comunicações apresentadas, (iv) o 

perfil dos oradores por categoria profissional, (v) perfil dos oradores docentes (por categoria 

profissional) e dos oradores estudantes (por curso). 

3.1. Percentagem de participantes 

Nestas jornadas foram registados cerca de 400 (quatrocentos) participantes entre docentes, 

estudantes e convidados.  

Em termos percentuais, houve uma participação significativa dos estudantes (74%), seguido dos 

docentes (22%), como se ilustra no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 
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3.2. Número de comunicações por área temática 

Grafico 2: Distribuição das comunicações por áreas 

 
 

De acordo com os dados do gráfico 2, foram apresentadas 51 comunicações. Deste número, 

destaca-se o maior número de comunicações para a área de Ensino Superior (9), seguido das 

Áreas Transversais (8). As áreas de Educação em Ciências Naturais e Matemáticas, 

Desenvolvimento e Educação de Infância e Educação de Adultos registaram apenas uma (1) 

comunicação de cada. 

 

3.3. Natureza das comunicações apresentadas 

Para a selecção e categorização das comunicações apresentadas, foi usada a lista das áreas 

temáticas constantes da “Brochura Guia”, a seguir discriminadas: Ensino Superior, Formação de 

Professores e Estudos Curriculares, Educação em Ciências Naturais e Matemática, Organização e 

Gestão da Educação, Educação de Adultos, Desenvolvimento e Educação da Infância, Psicologia, 

Educação Ambiental, Tecnologias Educativas, Género na Educação, Avaliação Educacional e 

Áreas Transversais (HIV/SIDA, TICs, Cultura de Paz, Saúde e Nutrição, Educação Ambiental).  

Da categorização feita foi quantificado para cada área temática o número de comunicações, 

ilustradas no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Áreas temáticas abrangidas 

 
 
Legenda 

ComDisMestrconcl Comunicação da Dissertação de Mestrado concluído 

ComDisMestrcurso Comunicação da Dissertação de Mestrado em curso 

ComMonLicconcl Comunicação da Monografia de Licenciatura concluída 

ComMonLiccurs Comunicação da Monografia de Licenciatura em curso 

ComProjDoutcurso Comunicação do Projecto de Doutoramento em curso 

ComProjLiccurso Comunicação do Projecto de Licenciatura em curso 

ComProjMestrcurs Comunicação do Projecto de Mestrado em curso 

ComTesDoutconcl Comunicação da Tese de Doutoramento concluído 

ComTrabInvestconcl Comunicação de Trabalhos de Investigação concluído 

ComTrabInvestcurs Comunicação de Trabalhos de Investigação em curso 

 

As quatro áreas temáticas com maior número de comunicações apresentadas foram: Ensino 

Superior com nove (9); Áreas Transversais, oito (8); Formação de Professores e Estudos 

Curriculares, sete (7) e Educação Ambiental, seis (6). Inversamente, as de menor numeração 

foram: Educação em Ciências Naturais e Matemática, Desenvolvimento e Educação de Infância e 

Educação de Adultos, um (1) e Avaliação Educacional e Tecnologias Educativas, três (3). 

Importa referir que duas (2) comunicações não foram apresentadas devido à sobreposição de 

agenda dos respectivos oradores, nomeadamente, Estudantes 3D e a dificuldade do professor 

imigrante digital no Ensino Superior: um conto a partir de duas salas de aulas na Austrália e em 
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Moçambique do Prof. Doutor Patrício Langa e Universidade em África e a produção do 

conhecimento científico do Doutor José Blaunde Patimale. 

 

3.4. Perfil dos oradores por categoria profissional 

Relativamente ao perfil dos oradores foram achados os seguintes resultados: 10 eram Professores 

Doutores, 8 Mestres, 7 Licenciados, 19 estudantes de Pós-graduação e 16 estudantes de 

Graduação, como se regista no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Distribuição dos oradores por categoria 

 
 

 

3.5. Perfil dos oradores (estudantes de Mestrado por curso) 

Devido ao número significativo dos estudantes de mestrado registado nestas II JC foi necessário a 

categorização por tipo de curso frequentado. Neste contexto, os dados mostram que maior 

número de estudantes (oito) pertence ao curso de Mestrado em Estudos de Ensino Superior e 

Desenvolvimento (MESD), seguido de sete (7) do Mestrado em Administração e Gestão de 

Educação (AGE), como se ilustra no gráfico 5: 
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Gráfico 5: Distribuição dos oradores (estudantes) por curso 

 
 

Legenda 
AGE Administração e Gestão da Educação 

DCI Desenvolvimento Curricular e instrucional 

ECNM Educação em Ciências Naturais e Matemática 

Ed. AD Educação de Adultos 

MESD Mestrado em Estudos do Ensino Superior e Desenvolvimento 

TER. FAM Terapia Familiar e Comunitária 

3.6. Avaliação dos Participantes 

No último dia das II JC foi distribuido um questionário de avaliação a todos os participantes a fim 

de que estes fizessem a sua avaliação sobre o que acharam do decurso do evento. Foram 

respondidos 120 questionários para aferir o grau de satisfação dos participantes. O gráfico 6, 

mostra os resultados desta avaliação. 

De maneira geral os participantes consideraram que a relevância dos temas apresentados, a 

qualidade das apresentações e a qualidade das moderações variaram entre boa e excelente. 

Contudo o cumprimento do horário entre as sessões foi apontado como tendo sido pobre. Veja-se 

de seguida o gráfico 6 que resume a avaliação feita pelos participantes. 
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Gráfico 6: Avaliação do evento pelos participantes 

 

 

4. CONSTRANGIMENTOS E SUGESTÕES 

Os principais constrangimentos a registar nestas Jornadas prendem-se ainda com o nível de 

participação de todos os segmentos da Faculdade que ainda se mostra aquém do desejado. Por 

exemplo, apesar das Jornadas se destinarem à toda a comunidade da FACED, nenhum membro 

do Corpo Técnico Administrativo fez alguma apresentação, pese embora quase todos eles estejam 

a estudar em várias áreas. Ao nível de docentes, também existiram alguns Departamentos com 

fraca ou nenhuma participação em termos de apresentações. Outro constrangimento a registar 

está ligado à fraca capacidade financeira de que a FACED se deparou para organizar este evento. 

Teria sido, por exemplo, gratificante e encorajador, eleger e premiar as melhores comunicações 

mas a escassez de fundos para custear isto gorou esta iniciativa. 
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Para a melhoria das Jornadas Científicas subsequentes sugere-se o seguinte:  

 Incentivar uma participação mais activa dos Estudantes, Docentes e Corpo Técnico 

Administrativo; 

 Cumprir rigorosamente com os prazos para entrega dos resumos e das apresentações, 

antes do inicio do evento e depois para a compilação dos anais das Jornadas 

 Cumprir com os procedimentos/requisitos estabelecidos na “Brochura Guia” das 

Jornadas Científicas;  

 Observar os tempos de apresentação por comunicação, para permitir a melhor gestão de 

tempo entre as apresentações; 

 Organizar as apresentações em blocos de áreas de interesse; 

 Aplicar mais instrumentos de avaliação que permitam um balanço mais completo das 

Jornadas. 

 

 

5. PERSPECTIVAS 

De forma geral, as Jornadas Cientificas da FACED tiveram um balanço positivo pois, 

contribuíram para: (i) incentivar a prática da investigação científica; (ii) uma maior visibilidade 

aos trabalhos científicos desenvolvidos na FACED; e (iii) promoção de momentos de interacção 

entre estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico administrativo. 

Com centro de reflexão, produção e disseminação de conhecimento teórico e prático sobre a 

Educação e Psicologia a FACED pretende dar seguimento da sua missão recorrendo aos trabalhos 

apresentados nestas II JC. Neste sentido, a Subcomissão de Revisão dos trabalhos apresentados 

está a desenvolver actividades com vista a identificar (i) artigos de qualidade científica cujos 

autores serão orientados para submeterem na Revista Científica (RC) da UEM e (ii) artigos e 

resumos para os Proceeding das II JC da FACED 2013. 
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6. ANEXOS 

6.1. Cartaz Publicitário, Brochura-Guia e Programa das Segundas Jornadas 
Científicas 
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