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RESUMO 

O Objectivo deste artigo é de apresentação de dados para uma reflexão em torno do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos que constituem a 
organização, gestão e construção do conhecimento nas Instituições do Ensino Superior (IES) 
em Moçambique. Apresenta-se aqui informação resultante de estudos e publicações relativas 
ao impacto das TICs na Educação em Moçambique e outros Países assim como experiências 
próprias, do primeiro autor, vividas enquanto docente e gestor em Universidades 
Moçambicanas e estudante em Universidades de outros Países. É pretendido contribuir para a 
criação de uma base documental e de análise do Ensino Superior moçambicano na era digital, 
que influencie na concepção de soluções baseadas no uso de tecnologias que auxiliam a uma 
gestão institucional integra, coesa, transparente e eficaz. Estas soluções devem contribuir de 
forma direta ou indireta para o incremento da qualidade de ensino, facilitando ao Ensino 
Superior em moçambique a integração e exploração das tenologias (digital) e um melhor 
acolhimento da nova geração de alunos, que se apresenta cada vez mais digital. 

O estudo apresenta os dados estatísticos de 2014 do INE para mostrar o número de alunos 
(finalistas do ensino secundário e potências candidatos ao ensino superior, a capacidade de 
ingresso das IES existentes) assim a pirâmide etária de moçambique (dados de recenseamento 
da população de 2014, INE) para mostrar os desafios do ingresso no ensino superior: a 
população moçambicana é de mais de 50% com idade abaixo de 19 anos (>= 12.521.000 tem 
idade de ingresso/frequência do ensino superior) e o número de alunos pré-universitários 
(finalista do secundário geral + técnico é de >= 156.789) e a capacidade de ingresso das IES 
moçambicanas (é de <= 44.521). O estudo resume o histórico do ensino superior 
moçambicano de 1975 (ano da independência) até a data e apresenta a lista das IES. O estudo 
faz referência às dificuldades de operacionalização dos compromissos políticos do governo 
moçambicano assumidos através do PEES 2012 que tem o desafio da consolidação do sistema 
(ensino superior), tendo em conta as reformas iniciadas, garantindo a sua eficácia, equilíbrio e 
sustentabilidade assim como um maior foco no papel da melhoria da qualidade de ensino e da 
investigação como motor essencial no desenvolvimento científico e tecnológico, por um lado, 
e do país, em geral; e identifica seis áreas estratégicas: 1. Qualidade expansão e acesso, 2. 
Gestão e democraticidade, 3. Financiamento e infra-estruturas, 4. Governação, regulação e 
fiscalização, 5. Ensino, investigação e serviços e acções transversais, e 6. Internacionalização 
e integração regional; pois o subsistema de ensino tem de fazer face não só aos desafios de 
desenvolvimento do país como também aos seus próprios desafios de expansão e de 
consolidação. O estudo termina apresentado as oportunidades do digital com referências aos 
aspectos particulares do contexto moçambicano como os exames de admissão e o ensino a 
distância. Por último, aponta para a necessidade de que para o melhor aproveitamento do 
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digital as IES deve existir um Plano de Introdução das TIC’s que seja parte integrante das 
estratégias e da programação geral da IES, em que para todos os desafios desafio das IES se 
criem capacidades individuais ou conjuntas para responder às dificuldades. Sugere-se 
igualmente os seguintes três passos para concretizar em acção, o estudo realizado: 1. Deve ser 
assumidos os factos como sendo problemas identificados; 2. Desenhar modelos de solução 
com base nos recursos e ciência disponíveis; e 3. Validar e implementar as soluções. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo apresenta um conjunto de situações de constrangimento nos processos que 
constituem a organização, gestão e construção do conhecimento nas Instituições do Ensino 
Superior (IES) em Moçambique que, considerando a era Digital em que vivemos, estes 
constrangimentos podem ser minimizados ou mesmo solucionados com a implementação 
efectiva das TICs. Espera-se que estudo possa contribuir para criar uma base documental e de 
análise do Ensino Superior moçambicano na era digital, com objectivos de servir de 
referência ou base de início para outros estudos assim como o desenvolvimento de modelos 
de solução dos desafios que as IES moçambicanas estão sujeitas na actual era digital. 

Na sociedade actual a implementação das TICs é uma condição inevitável. As TIC´s tem um 
impacto significativo em todos os processos da sociedade, aonde a escola não é uma exceção. 
O perfil das novas gerações se modificou e exige mudanças; as estratégias de acesso ao 
conhecimento mudaram, pois por força das TICs vivemos numa nova fase da sociedade rica 
em informação e de complexidade crescente, acessível e disponível a qualquer hora e em 
qualquer lugar. A escola, portanto, precisa de se preparar para entender e se adaptar a essa 
realidade, os professores também devem refletir suas práticas pedagógicas, ensinando o aluno 
a aprender por meio de ações continuadas, não restringindo à sala de aula tradicional, assim 
como os restantes processos complementares de apoio ao ensino e extra curriculares que 
compreendem as acções da escola executadas por outros funcionários devem também estar a 
altura de acompanhar esta nova sociedade [Ramos, 2014]. 

Para alcançar este objetivo, o primeiro autor recorre a estudos e publicações relativas ao 
impacto das TICs na Educação em Moçambique e outros Países assim como experiências 
próprias vividas como docente e gestor em Universidades Moçambicanas e estudante em 
Universidades de outros Países (Zimbabwe, Australia, Portugal). A atenção do presente 
estudo é focada nas soluções baseadas no uso de tecnologias que auxiliam a uma gestão 
institucional integra, coesa, transparente e eficaz, soluções estas podem contribuir de forma 
direta ou indiretamente para a qualidade ensino facilitando ao Ensino Superior em 
moçambique a sua integração na exploração do actual desenvolvimento das tenologias 
(digital) e um melhor acolhimento da nova geração (de professores, alunos e funcionários) 
que se apresenta cada vez mais digital. 

 

Moçambique 

Moçambique, conhecido oficialmente como República de Moçambique, é um País 
localizado na costa sudeste da África, com uma extensão territorial de 799.380 km², limitado 
pela Tanzânia (ao norte), Malawi (a noroeste), Zâmbia e Zimbabwe (a oeste), África do Sul e 
Suazilândia (a sudoeste), além de ser banhado pelo oceano Índico (a leste). A capital é a 
Cidade de Maputo, administrativamente tem 11 províncias. 
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Mapa de Moçambique em África 

 
Data da 
Independência……………. 
Área……………………... 
População…………..  
Densidade 
…Populacional………..  
Taxa de crescimento 
…da população………………… 
População urbana……  
Cidade Capital e população…. 
(em milhares de habitantes) ……  
Língua oficial…………….. 

 Português 
Código do Indicativo +258 
Moeda Metical (MZM) 
Taxa de analfabetismo 49,9 % 
Esperança de vida ao nascer 53,5 anos 
Taxa de natalidade 39,9 (per 1000)  
Taxa de mortalidade 12,7 (per 1000) 
Mortalidade infantil 80,9 (per 1000 
 

Fonte: INE (2015) 

Moçambique 
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Moçambique tem uma pirâmide etária que apresenta aproximadamente 50% da população 
com idades até 19 anos (cerca de 12.521.000 pessoas). 
 

 

 

Fonte: INE (2015) 

 

Ensino Superior 

Desde à Independência de Moçambique em 1975, que o ensino superior era estatal, foi com a 
revisão da Constituição em 1990, que surge a primeira Lei sobre o Ensino Superior n.º 1/93, 
de 24 de Junho, que permitia a criação de instituições de ensino superior privadas. E em 
resultado da complexidade que se gera na gestão do Ensino Superior, surge a necessidade de 
se proceder à alteração da Lei nº 1/ 93 e, em sua substituição cria-se a Lei nº 5/2003, de 21 de 
Janeiro, que em matéria de regulamentação visou, entre outros aspetos, o Controle da 
Qualidade. Assim, em resposta aos constantes desafios pela governabilidade do sector, cria-se 
a Lei nº 27/ 2009, de 29 de Setembro – Lei do ensino Superior. Nos últimos 10 anos foram 
também aprovados e iniciado o processo da implementação um conjunto fundamental de 
instrumentos para a visão e regulamentação do Ensino Superior: o Sistema Nacional de 
Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior, Decreto nº 63/2007, o 
Regulamento do Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior, Decreto nº 30/2010, 
o Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos, Decreto nº 
32/2010, o Regulamento do Conselho Nacional de Ensino Superior, Decreto nº 29/2010, o 
Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das Instituições de Ensino Superior, 
Decreto nº 48/2010, e o Regulamento de Inspeção às Instituições de Ensino Superior, Decreto 
nº 27/2011 (MINEDH, 2012). 
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O ensino superior teve um crescimento exponencial de instituições de ensino superior e a sua 
respetiva população, no país, nos últimos 10 anos (2001-2011) com o número das IES a 
crescerem de 9 em 2000 para 42 em 2011. Neste sentido, passou-se de uma única instituição 
de ensino superior, a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), com cerca de 2.433 alunos, 
para 42 IES, com cerca de 120 mil alunos, em 2011. Este crescimento numérico coloca 
desafios à qualidade do ensino e ao funcionamento das instituições de ensino dos diferentes 
níveis (MCTESTP, 2012). 

 

Instituições de Ensino Superior em Moçambique 

Moçambique tem um total de 49 IES (18 públicas e 31 privadas). Existem em moçambique 4 
Universidade, 6 Institutos, 4 ISP, 2 Escolas e 2 Academias públicas e 10 Universidades, 19 
Institutos e 2 Escolas privadas. Em seguida se apresentam as IES divididas entre as públicas e 
privadas, e listadas por ordem crescente do ano da sua criação: 

Públicas  

Ano de 

Nº Designação Sigla Criação 

1. Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 1962 

2. Universidade Pedagógica (UP) 1985 

3. Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI) 1986 

4. Academia de Ciências Policiais (ACIPOL) 1999 

5. Academia Militar (AM) 2003 

6. Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) 2003 

7. Escola Superior de Ciências Náuticas (ESCN) 2004 

8. Instituto Superior da Administração Pública (ISAP) 2005 

9. Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM) 2005 

10. Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) 2005 

11. Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM) 2005 

12. Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT) 2005 

13. Universidade Lúrio (UniLúrio) 2006 

14. Universidade Zambeze (UniZambeze) 2006 

15. Escola Superior de Jornalismo (ESJ) 2008 

16. Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC) 2008 

17. Instituto Superior Politécnico de Songo (ISPS) 2008 

18. Instituto Superior de Estudos de Defesa, Armando Emilio Guebuza (ISEDEF) 2011 
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Privadas 

   Ano de 

Nº  Designação Sigla Criação 

1. Universidade Católica de Moçambique (UCM) 1995 

2. Universidade Politécnica (A POLITÉCNICA) 1995 

3. Instituto Superior de Ciência e Tecnologias de Moçambique  (ISCTEM) 1996 

4. Universidade Mussa Bin Bique (UMB) 1998 

5. Instituto Superior de Transportes e Comunicações (ISUTC) 1999 

6. Universidade Técnica de Moçambique (UDM) 2002 

7. Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) 2004 

8. Universidade Jean Piaget de Moçambique (UJPM) 2004 

9. Instituto Superior de Educação e Tecnologia (ISET) 2005 

10. Instituto Superior Cristão (ISC) 2005 

11. Escola Superior de Economia e Gestão (ESEG) 2004 

12. Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência (ISFIC) 2005 

13. Instituto Superior Dom Bosco (ISDB) 2006 

14. Instituto Superior de Tecnologia e Gestão (ISTEG) 2008 

15. Instituto Superior Monitor (ISM) 2008 

16. Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique  (ISCIM) 2008 

17. Universidade do Índico (UnI) 2008 

18. Instituto Superior Maria Mãe de África (ISMMA) 2008 

19. Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças (ISGECOF) 2009 

20. Instituto Superior de Ciência e Tecnologia Alberto Chipande (ISCTAC) 2009 

21. Instituto Superior de Ciência e Gestão (INSCIG) 2009 

22. Instituto Superior de Gestão de Negócios (ISGN) 2011 

23. Universidade adventista de Moçambique (UAM) 2011 

24. Universidade Nachingweia (UNA) 2011 

25. Instituto Superior de Estudos de Desenvolvimento Local (ISEDEL) 2012 

26. Instituto Superior Mutasa (ISMU) 2012 

27. Escola Superior de Gestão Corporativa e Social (ESGCS) 2013 

28. Instituto Superior de Ensino à Distancia (ISEAD) 2014 

29. Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância (ISCED) 2014 

30. Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Gwaza-Muthini (ISGE-GM) 2014 

31. Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM) 2014 



Proceedings do 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / V Congresso de Engenharia de Moçambique 
 
 

-43- 

 
Ensino público diurno, segundo níveis (2010 -2014) 

 
 

Informação do quadro expõe o número total de alunos que terminam o ensino pré-
universitário (12ª classe/finalistas dos Institutos médios) 
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Novos Ingressos, por sexo, segundo área científica (2013-2014) 

 
 

Informação apresenta o número aproximado da capacidade de ingresso ao ensino 
superior das IES (públicas + privadas) moçambicanas. 

 
 
Desafios do Ensino Superior Moçambicano 
O Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-2020, incorpora os desafios constantes na 
Agenda 2025 bem como os do Programa Quinquenal do Governo, defende a necessidade de 
se reforçar e dar maior atenção ao ensino superior, ciência e tecnologia para técnicos de nível 
superior, assim como a promoção da investigação pura e aplicada em interligação com o 
sector empresarial e a sociedade (PEES 2012-2020, 2012). 
 
O PEES assume o desafio da consolidação do sistema, tendo em conta as reformas iniciadas, 
garantindo a sua eficácia, equilíbrio e sustentabilidade assim como um maior foco no papel da 
melhoria da qualidade de ensino e da investigação como motor essencial no desenvolvimento 
científico e tecnológico, por um lado, e do país, em geral; identifica seis áreas estratégicas: 
1.Qualidade expansão e acesso, 2.Gestão e democraticidade, 3.Financiamento e infra-
estruturas, 4.Governação, regulação e fiscalização, 5.Ensino, investigação e serviços e acções 
transversais, e 6.Internacionalização e integração regional. 
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Entretanto, da vontade política expressa pelo Estado moçambicano no sentido de potenciar o 
ensino superior como uma das principais alavancas para responder às exigências de 
desenvolvimento do país até à sua efectiva operacionalização há ainda um longo caminho por 
percorrer; pois, este subsistema de ensino tem de fazer face não só aos desafios de 
desenvolvimento do país como também aos seus próprios desafios de expansão e de 
consolidação. Constituem actualmente desafios de desenvolvimento de Moçambique a 
consolidação da paz e unidade nacional (perante a tensão político-militar prevalecente), a 
revitalização económica (principalmente através da agricultura e da indústria extractiva), o 
melhoramento da precariedade social (combate à pobreza e provisão de serviços públicos de 
qualidade) e a inserção do país no mundo.  
 
O artigo aborda, a dois níveis, as questões ligadas ao uso do Digital para a produção e 
disseminação da informação que serve de base para a gestão do ensino superior: 

 
- Governo (Desafios de Políticas Públicas do Ensino Superior) 
- IES (Desafios de gestão internas nas IES) 
 

Desafios de Políticas Públicas do Ensino Superior ao nível do Governo 

O MCTESTP que representa o Governo na qualidade do órgão superior de gestão do ensino 
superior deve criar/monitorar as Leis e os demais dispositivos/Regulamentos de modo que 
sejam adequados ao real contexto de funcionamento das IES e ter uma capacidade de 
monitoramento sistemático que garante avaliar a correcta aplicação e a eficácia dos 
instrumentos regulatórios 

Desafios de gestão das IES ao nível interno de cada uma delas 

Atendendo ao crescimento populacional de Moçambique, o desafio de equilibrar a equação de 
acesso ao ensino superior torna-se uma expressão difícil de acertar, principalmente quando 
olhamos para as variáveis: 

� Quantidade e capacidade de IES; 

� Dois terços das IES são privadas e a maior parte da população tem um fraco poder de 
compra. 

Ademais, são vários os factores que fazem que nem todos os que terminam o secundário 
concorrem ao ensino superior, no entanto, uma das razões para não concorrer é o factor 
económico (pois para participar nos exames de admissão as IES públicas é necessário pagar 
um valor monetário que varia por cada IES); a este factor se aliam: 

� As IES se concentram em zonas urbanas, aumentando as dificuldades de acesso da 
população rural que é a maioria e com menos condições económicas; 

� Oferta dos cursos vs opção dos candidatos – em alguns casos os cursos não 
correspondem ao mercado de emprego ou as regiões aonde não tem muitas alternativas 
nos cursos oferecidos (como o candidato não tem condições de sobrevivência em 
outras regiões acaba por não fazer o curso). 

Gestão e democraticidade  

� Nem todas as instituições de ensino superior em Moçambique têm recursos humanos 
em quantidade e qualidade suficientes, na sua estrutura de gestão (particularmente as 
instituições privadas). 
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� As instituições públicas têm ainda os seus reitores ou directores nomeados pelo poder 
político, comprometendo a sua democraticidade interna. 

� Denota-se nelas a prevalência de uma gestão de contingência, em detrimento de uma 
gestão estratégica, e a monitoria e controlo das atividades desenvolvidas nessas 
instituições é ainda débil. 

� Paralelamente, verifica-se um baixo nível de investimento em serviços de apoio 
pedagógicos (bibliotecas, laboratórios e recursos tecnológicos), sociais (residências e 
refeitórios estudantis), culturais (anfiteatros) e desportivos.  

Oportunidades do Digital no Ensino Superior Moçambicano 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente da Internet, vieram 
introduzir novas formas de comprar e vender produtos e serviços, proporcionaram o aumento 
da dimensão dos mercados, maior transparência na negociação, maior facilidade de acesso das 
empresas ao seu mercado alvo, a presença permanente (24 horas por dia, 7 dias por semana), 
impuseram a redução de custos, entre outras oportunidades (Cunha, 2007).  

A inexistência de barreiras regionais ou temporais na Internet, faz com que esta se constitua, 
cada vez mais, como um meio privilegiado para comprar e vender produtos ou serviços, 
dando lugar a um novo conceito, a “economia digital” (Tapscot, 1999), uma economia 
baseada em informação (Gameiro, 2005) tecnologias, dispositivos e redes digitais. 

Segundo Barreto (2014) citando Prensky (2001) e Cristal (2011) diz ser claro que o acesso da 
população mundial à internet se tornou móvel devido ao uso que os Nativos Digitais deram às 
tecnologias e media digitais a sua disposição, e a interação em áudio e vídeo se tornou rotina e 
tem na tecnologia de conversação um espaço de transformação de texto em fala e fala em 
texto. O lugar da interação entre sujeitos sociais e educativos tem sido ampliado de modo 
bastante significativo com a presença dos dispositivos móveis e em rede acedidas por meio de 
redes internet sem fio – Wi-Fi. 

Em moçambique, como em outras sociedades, adolescentes e jovens comunicam e participam 
no mundo da web tornando-se uma necessidade pessoal, social e moral, isto é, para que o 
jovem exista na sua comunidade real tem que também ser visto on-line o maior tempo 
possível. 

Na internet há também uma crescente expansão de media de toda a natureza: as mais 
colaborativas, como as Wikis, as mais dedicadas ao compartilhamento, como o Youtube, e as 
mais internacionais, como os Blogues, Twitter, Tumblr e Facebook. À medida que a internet 
expande essa infraestrutura, atende a necessidades de comunicação, criando novas formas de 
colaboração, compartilhamento e interação (Shepher, Saliés, 2013, p. 7).  

Moçambique tem a empresa de telefonia fixa a Telecomunicações de Moçambique (TDM) 
com uma rede de banda larga em fibra a nível nacional, que suporta as suas ofertas de 
serviços principais de ADSL e serviços de circuitos alugados; o número de usuários de 
internet quase triplicou nos últimos dois anos (2012-2014) onde mais de um terço dos acessos 
a Internet são usados em locais de trabalho, enquanto cerca de 30% são usados através de 
instituições de ensino, tais como escolas e universidades. Existem atualmente três operadores 
móveis licenciados, a mCel, que iniciou atividades em 1997, a Vodacom, que iniciou 
atividades em 2003 e Movitel, que iniciou atividades em 2012. Todos os três operadores têm 
cobertura nacional e estão a operar redes 2G e 3G, a última (Movitel) principalmente nas 
áreas urbanas e metropolitanas. O mercado caracteriza-se por uma elevada concentração de 
assinantes nas áreas metropolitanas, em alguns pólos de desenvolvimento isolados e uma 
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densidade muito baixa nas áreas periféricas. Esses assinantes são predominantemente 
assinantes pré-pagos, que procuram principalmente serviços de voz e SMS, embora a procura 
de serviços de dados está a aumentar, mais uma vez, principalmente nas áreas metropolitanas. 
No entanto, o custo de acesso a Internet em Moçambique é muito alto. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia estabeleceu em 2005, a Rede de Educação e Pesquisa 
de Moçambique (MoRENet). O projeto MoRENet é parte da Estratégia de Implementação da 
Política de Informática. Esta  é uma rede de dados de âmbito nacional que  interliga 
instituições acadêmicas de ensino superior e de pesquisa, desenvolvendo atividades sem fins 
lucrativos. A MoRENet é um dos membros fundadores da Aliança UbuntuNet para as redes 
de Educação e Pesquisa. A rede se destina a ser um meio para o intercâmbio rápido e eficaz 
dos dados do ensino e pesquisa entre os seus membros e tem como filosofia principal 
aproveitar e fazer uso da infraestrutura de fibra já implantada no país. A rede acomoda 
instituições acadêmicas públicas e privadas e centros de pesquisa, e tem como objetivos 
principais: 

- Prestar serviços de interligação e acesso à Internet as Instituições Nacionais de Ensino 
Superior e Pesquisa; 

- Interligar o Sistema Nacional de Ensino Superior e da Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o mundo exterior através de estabelecimento de parcerias institucionais com outras 
redes de Ensino Superior e Pesquisa na África, Europa, Ásia e América; 

- Promover a colaboração entre as instituições nacionais de Ensino Superior e 
Investigação, Sector Privado e do mundo exterior através de: 

� Difusão e transferência de conhecimentos; 

� Criar uma plataforma de gestão de conhecimento e intercâmbio das melhores 
práticas; 

- Estabelecer uma plataforma comum para fornecer serviços compartilhados para as 
instituições de ensino superior e de pesquisa; 

- Fornecer serviços de suporte de rede; 

- Promover serviços de formação em TICs. 

No entanto, ainda um grande número de IES não tem acesso a MoRENet e as IES que já 
beneficiam tem problemas de acesso (interrupção sistemáticas, lentidão na transmissão, 
inoperacionalidades de serviços, e problemas técnicos de perda de sinal), mas mesmo assim 
tem sido de grande valor para as IES para expandir as suas redes de cabo e wireless pois esta 
Internet está a um preço acessível em relação as outras redes. 

Curiosamente, numa sala de aula, entre 40 a 60% dos alunos têm computadores (Notebook) e 
entre 90 a 100% tem celulares com acesso a internet. 

A maior parte das IES moçambicanas depende de políticas de ajuda e colaborações 
internacionais, estas situações com certeza útil porque permitem até hoje colmatar graves 
lacunas na oferta formativa e nas atividades de pesquisa das IES, isto faz com que a 
implementação das TICs seja de forma espontânea e isolada de estruturas e experiências 
informáticas, de meios tecnológicos, conexões Internet, software para a didática que muitas 
vezes não vão de encontro com as necessidades reais/actuais ou do contexto das IES, pelo que 
é imprescindível que a IES tenha um Plano de Implementação das TICs que seja parte 
integrante das estratégias e da programação geral das IES, este plano deve ser coerente com 
os regulamentos e orientação nacional do sector das TICs para que respeite os padrões. De 
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facto, para um real aproveitamento dos benefícios das TICs é imprescindível que as Novas 
Tecnologias sejam adequadamente situadas e integradas no conjunto da organização e das 
funções da IES: didáctica e pesquisa; pois a inovação não acontece automaticamente com a 
introdução das tecnologias, mas sim da sua inteligente inserção no projecto da Instituição no 
seu conjunto com a participação de todos os actores internos e externos (instituições, 
docentes, alunos, funcionários, sectores produtivos, …) que devem estar conscientes das 
vantagens reciprocas que derivam da utilização das TICs.  

Factos  

1. Incremento de número de Ingresso ao Ensino superior 

O EaD pode ser uma alternativa de solução para elavar os índices de ingresso ao ensino 
superior. Os constrangimentos na expansão do EaD em Moçambique é apontada por 
alguns pesquisadores como estando ligado a problemas de conectividade para Internet e 
sobretudo a fraca produção/actualização do material de consulta, fraco domínio dos 
equipamentos informáticos por parte dos alunos e professores assim como a exiguidade de 
meios tecnológicos tanto de hardware como software; pelo que se o Ensino superior em 
Moçambique deveria adotar uma plataforma única de ensino à distância ou pelo menos 
plataformas compatíveis para: 

� a reutilização de recursos 

� permitir um melhor controlo por parte das entidades reguladoras 

� uniformizar os curricula 

� criar um grupo de elaboração de material digital (desenho de conteúdos)  

� permitir a livre circulação de alunos 

� minimizar a escassez de técnicos e docentes 

� contribuir para a garantia de qualidade. 

O MCTESTP poderia ter acesso para monitorar as actividades académicas das IES. 

2. Dados Estatísticos e Comunicação Interna/Externa 

São muitas as IES que não tem sistemas de gestão do registo académico informatizado, e 
as razões são principalmente por falta capacidade financeira e técnica e isto traz grandes 
dificuldades na gestão de informação: gestão das notas dos alunos, produção de listas, 
pautas, certificados e estatísticas. E um sistema de gestão de registo académico ao nível do 
MCTESTP iria diminuir custos partilhando os custos com as IES (em regime de 
comparticipação as IES teriam capacidade de pagar), para além que resolveria o problema 
de envio de dados ao MCTESTP que actualmente é feita remotamente com base num 
ficheiro MS Excel que, para além de acarretar atrasos, não dá hipóteses de confirmar a 
fiabilidade dos dados. 

3. Exames de admissão ao Ensino Superior 

Os exames de admissão nas Universidades Públicas tem o objetivo de seleção de quem 
deve ocupar as vagas, pois, independentemente dos resultados (positivos ou não) o número 
de vagas disponíveis para um determinado curso será ocupadas pelos candidatos que 
tiverem as notas (média) mais altas (sejam elas positivas ou não). As Universidades 
Privadas, a maioria não faz exame de admissão (os candidatos entram diretamente). As 
Universidades Públicas (UEM, Unilúrio, Unizambeze), tem um exame único através da 
comissão independente (Comissão dos Exames de Admissão da UEM), que é responsável 
pela elaboração e realização dos exames no tempo e prazos acordados, findo qual, esta 
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comissão fornecer as listas dos candidatos aprovados para cada Universidade. Os 
candidatos são selecionados com base na melhor média (lista de ordem decrescente da 
média). 

� Processo de Seleção 

Consideremos o processo de seleção de candidatos nas universidades públicas UEM, 
Unilúrio e Unizambeze que é gerido pela comissão de exames independente (Comissão 
dos Exames de Admissão da UEM). 

(1) As Provas:  

a) para admissão num determinado curso o candidato é submetido a 2 (duas) 
disciplinas básicas diferentes que para o cálculo da média tem uma ponderação 
igual ou diferente dependendo do curso; 

b) uma prova de uma determinada disciplina (por exemplo Matemática), é igual para 
todos os cursos e universidades requerida; pelo que se um estudante candidatou-se 
para mais de que um curso e/ou universidades que requeiram essa disciplina 
(Matemática) ele fará apenas esse único exame e a mesma nota usada nos cursos e 
universidades aonde se candidatou; 

(2) A Seleção:  

a) o candidato pode concorrer em simultâneo até 2 opções (dois cursos) na mesma 
Universidade (1ª e 2ª preferência) e candidatar-se até as três Universidades (UEM, 
Unilurio, Unizambeze); as provas são as mesmas (teor e data de realização); 

b) ocorre que, quem se candidatar as três Universidades e tiver boas notas é aprovado 
nas três Universidades, e obviamente, só se matricula em uma; isto, empatando 
desnecessariamente as vagas em outras duas Universidades. 

� Processo de Seleção 

O termo "repescagem" é o processo de completar as vagas que na primeira fase 
não foram preenchidas por várias razões, tais como: 

i. as vagas deixadas por aqueles que foram admitidos mais que uma vez; 

ii. as vagas deixadas por aqueles que são admitidos e não tenham concluído o 
ensino secundário (para concorrer basta apresentar o BI, pois na altura das 
candidaturas ainda decorrem os exames da 2ª época no ensino secundário); 

iii. as vagas deixadas por razões diversas que no ato da matrícula os candidatos 
aprovados não se fazem presentes. 

(3) A Repescagem:  

a repescagem é feita com base na substituição automática dos candidatos da lista de 
suplentes (os candidatos com melhor média logo depois dos da primeira lista); no 
entanto as duplicações se repetem (candidatos aprovados em mais de uma 
universidade) e consequentemente o processo de repescagem torna-se um ciclo e 
leva tempo de mais (alguns candidatos chegam a ser repescados meses depois das 
aulas terem iniciado). 

(4) Envio de Dados  

o envio das listas é feita no formato PDF e apesar de se fazer acompanhar de 
informação no formato eletrónico, não é possível a iteração direta destes dados 
entre a comissão de exames e as universidades; 
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O atual processamento, apesar de ser apoiado por um aplicativo web para o registo online dos 
candidatos (pré-inscrição), depara-se com constrangimentos que não permitem em tempo real 
aceder e circular informação entre a comissão de exames e as universidades assim como para 
os candidatos, para além de que não resolve com justiça a seleção do candidato (o mesmo 
candidato é selecionado várias vezes em detrimento de outros). Também o processamento 
considera número de candidatos como sendo o número de opções e não o número de pessoas, 
tem problemas de envio de informação, entre outros; pelo que uma solução seria um sistema 
integrado que permite a automatização do registo e envio da informação assim como a seleção 
dos candidatos. 

Sistema Integrado de Gestão de Vagas nas Universidades Púbicas 

Considerando que o registo e a realização dos exames são em todas as províncias do País, o 
novo sistema dever ser capaz de recolher e partilhar a informação em qualquer ponto do País 
de forma independente e transparente, com a criação de vários níveis de acessos e restrições 
de dados e funcionalidades tal como: 

- Registo de Candidatos: recolha de toda informação pessoal, antecedente académica 
(notas do último ano do secundário, escolas, …) e toda outra informação complementar 
a matrícula e necessária as estatísticas, assim como permitir o registo online; 

- Seleção de Candidatos: processamento automatizado dos processos de seleção, 
possibilitar o acesso para consultas por parte de todos intervenientes (Comissão, 
Universidades, Candidatos e outros interessados), 

- Partilha de Informação: disponibilizar informação de forma íntegra, fiável e em tempo 
real através do acesso direto da informação por parte das universidades (dados e 
situação dos candidatos), instituições de estado tal como o MINEDH, MCTESTP, e 
outras (Estatísticas); 

- Consultas: permitir listagem e impressões de diversos mapas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para um aproveitamento efectivo do Digital nas IES moçambicanas, é importa que: 

a) IES devem ter um Plano de Introdução das TIC’s (Plano TIC’s) 

� deve ser parte integrante das estratégias e da programação geral da Universidade, que 
partilha e facilita o alcance dos seus objetivos, da visão e da missão; elas devem ser 
coerentes com os regulamentos e endereços nacionais no sector das novas tecnologias, 
para respeitar os padrões. 

� Objetivos Gerais TIC´s na IES: melhoramento dos processos de ensino/aprendizagem 
quer no ensino presencial quer à distância (através da introdução de novos métodos e 
experiências pedagógicas e didáticas e de avaliação das aprendizagens), aumento da 
oferta e qualidade formativa para um público que de outra maneira seria excluído por 
causa de distâncias ou de ocupações de trabalho ou da vida; otimização da pesquisa 
científica e aplicada aos padrões nacionais e internacionais (graças às redes académicas 
e ao incremento da Gestão do Conhecimento); uma maior eficiência de gestão quer 
administrativa quer didática (melhorando a programação e a monitoria e introdução de 
sistemas de controlos de qualidade); a ampliação do sistema das relações e colaborações 
internas à instituição assim como com o mundo externo favorecendo a socialização das 
ideias, dos produtos e das propostas; potenciamento da profissão de docente através da 
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formação em serviço e novos papéis criados pela didática colaborativa à distância; a 
transparência e a socialização dos endereços, da missão e das escolhas organizativas da 
Universidade; e a difusão das experiências e da documentação. 

b) aumentar o acesso e qualidade do Ensino Superior  

considerando a pirâmide etária da população moçambicana (mais de 50% da população >= 
12.521.000 tem idade inferior a 19 anos), conjugado com o número de alunos pré-
universitários (secundário geral + técnico >= 156.789) e a capacidade de ingresso das IES 
moçambicanas (<= 44.521), o desafio de aumento da oferta formativa passa 
necessariamente por aumentar os espaços para a realização da formação: aumentar a 
infraestrutura, os recursos humanos e os materiais; por outro lado o aumento da qualidade 
dos formados exige da estrutura de ensino uma melhor organização e controlo do sistema 
de ensino: garantir em tempo real a implementação do planificado com rigor, apresentar as 
estatísticas e a informação administrativa. A construção de novas infraestruturas, para além 
de destruir a natureza, acarreta elevados custos de investimentos e de despesas correntes de 
gestão que se elevam em função ao aumento de número de alunos; no entanto a 
possibilidade do uso do digital, apesar de algum custo inicial na formação do pessoal e na 
produção dos materiais didácticos, mostra-se uma alternativa credível pois o aumento do 
número de alunos (aumento da oferta formativa) não aumenta os custos. Também, o uso do 
digital comporta ainda outras vantagens, nomeadamente: 

� Dispensa a construção de muitos e largos espaços físicos (para além da redução de 
custos, permite a preservação ambiental) 

� Não existem, teoricamente, limites geográficos para inscrever novos alunos (permite 
que a universidade seja mais abrangente, inclusiva e que os alunos se mantenham o seu 
ambiente familiar) 

� Abre novas oportunidades de formação á grupos alvos normalmente impossibilitados 
por motivos de trabalho, distância, etc… (permite liberdade e capacidade financeira 
para pagar os seus estudos) 

� Criação de uma base de dados com conteúdos, dados, informação de gestão e histórico 
da instituição (maior capacidade de gestão). 

Finalmente, que as tecnologias começam a estar um pouco mais ao alcance do estudante e 
do professor, pelo que, hoje podemos aprender de muitas formas e em lugares diferentes. 
A sociedade como um todo é um espaço privilegiado de aprendizagem. Mas ainda é a 
escola a organizadora e certificadora principal do processo de ensino-aprendizagem, e é 
importante desde já pensar: 

- Como uma universidade e seus professores podem se organizar para  estas mudanças 
inevitáveis, da forma mais adequada, equilibrada e coerente? 

- Será que a implementação destas mudanças vão permitir formar maior quantidade de 
alunos e com melhor qualidade? 

- Por onde começar e continuar? 

e, para todos os desafios desafio das IES é de se criar capacidades par responder as 
dificuldades, pelo que se sugere: 

- Assumir estes factos como sendo um problema identificado; 

- Desenhar modelos de solução como base nos recursos e ciência disponível; 

- Validar e implementar as soluções. 
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