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Em Tete, a Aula  Inaugural foi 

proferida pelo Mestre Grácio de 

Rosário Cune, Director Provincial 

dos Recursos Minerais e Energia 

naquela Província. 

A  Universidade Púnguè não ficou alheia 

às medidas emanadas pelo Governo 

para a prevenção do SARS-Cov-2, vírus 

que causa a COVID-19, doença que já cau-

sou a morte a mais de 76.000 pessoas e 

infectou cerca de 1.360,000, em todo o 

mundo. 

Para divulgar as medidas preven-

tivas, foram afixadas no campus 

da universidade e em outros es-

tabelecimentos a redor, vários 

cartazes ilustrando as formas de 

prevenção e foram colocados bal-

des com água e detergente para 

a lavagem das mãos. 

Com a declaração do estado de 

emergência, pelo Presidente da 

República, Filipe Nyusi, e conse-

quente interrupção das activida-

des letivas presenciais, a di-

recção da universidade emitiu 

orientações aos seus funcionários 

e estudantes, dentre elas, 

destacamos:  

- a continuação da interacção en-

tre docentes e estudantes usando 

as formas alternativas que as 

TICs oferecem (SIGEUP, e-mail, 

whatsapp, skype, YouTube, ou 

outras possíveis e disponíveis); 

- sendo a inclusão uma das pre-

ocupações chave no processo 

de ensino e aprendizagem na 

UniPúnguè, os directores de tur-

ma devem arranjar outros meios 

para os estudantes que, por al-

guma deficiência, se mostrem 

impossibilitados de usar os mei-

os descritos anteriormente;  

- a disponibilização de uma linha 

de apoio e orientação a estu-

dantes que necessitam de apoio 

psicológico no contexto da pan-

demia da COVID-19, entre 

outras orientações não menos 

importantes, pelo Departamento 

de Psicologia e Pedagogia. 

  

ABERTO OFICIALMENTE O ANO ACADÉMICO 2020 

T eve lugar no dia 11 de Março em 

Chimoio e Tete, a 1a Cerimónia 

Oficial de Abertura do Ano Académi-

co de 2020 na UniPúnguè.  

Em Chimoio, coube à Dra. Luísa Dias 

Diogo proferir a aula inaugural sob o 

tema Desafios e Possibilidades para 

o Alcance de uma Universidade de 

Excelência e Inclusiva.  

Durante a sua apresentação, Diogo 

reflectiu sobre a qualidade dos do-

centes universitários e seu impacto 

na formação de novos profissionais. 

Debruçou-se sobre a marca da uni-

versidade que, segundo ela, deve ter 

reconhecimento nacional e internac-

ional, facto que se alcança por meio 

de publicações, inovações, activida-

des de extensão, intervenção social, 

entre outras acções académicas. 

O evento foi presidido pela Profa 

Doutora Emília Nhalevilo, Reitora da 

Universidade, que em discurso de 

abertura saudou os esforços do Gov-

erno no provimento de saúde pública 

e nas acções preventivas contra o 

coronavírus (COVID-19). 

Universidade Púnguè— Excelência, Inovação, Intervenção 

Dra Luísa Dias Diogo 
Mestre, Grácio Cune 

“A população mundial cresce a um 

ritmo exponencial e os recursos 

minerais não são renováveis” 
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“DOMÍNIO DA SINTAXE E SEMÂNTICA: UM OLHAR SOBRE A ESTRUTURA FRÁSICA E OS PAPÉIS 
TEMÁTICOS NO PORTUGUÊS DE MOÇAMBIQUE”. 

Em sua apresentação, Cune começou 

pelos conceitos sobre recursos minerais 

e mineração e contextualizou histori-

camente sobre a evolução da ex-

ploração dos recursos minerais no mun-

do em geral e Moçambique em particu-

lar. Afirmou ser importante ter consciên-

cia de que a população mundial cresce 

a um ritmo exponencial e os recursos 

minerais não são renováveis. Esse 

binómio levá-nos à algumas reflexões 

sobre como criar a riqueza e sustenta-

bilidade dos recursos minerais deixando

-os no subsolo. 

No entender do orador, é aí onde entra 

o papel das Universidades que é o de 

produzir pessoas com determinadas 

capacidades técnicas e práticas sociais 

para a intervenção nos problemas 

que apoquentam a sociedade assim 

como para o alcance da exploração 

sustentável dos recursos minerais, 

isto é, essa exploração sustentável 

deve resultar no crescimento 

económico e repercutir na vida da 

sociedade.  

No contexto de abertura do evento, o 

Director da Extensão de Tete, o Prof. 

Doutor Carlos Quenesse Mataruca, 

começou por apresentar publicamen-

te o Corpo Directivo da UniPúnguè –

Tete e posteriormente apresentou no 

geral as ambições da UniPúnguè –

Tete, número de estudantes inscritos 

no Ano Académico corrente, entre 

outras actividades planificadas para 

o presente ano. 

 

 

 

 

 

 

 

A  Universidade Púnguè, Extensão de Tete, através do 

Núcleo de Estudos Linguísticos em Sintaxe e Semântica 

da UniPúnguè-Tete (NELSSUT), Curso de Português e De-

partamento de Letras, Ciências Sociais e Humanidade 

(DLCSH), realizou no dia 6 de Março do ano corrente, o 

primeiro encontro académico, que reuniu estudantes e do-

centes do Curso de Português, que se interessam pelas lin-

has de pesquisa em Sintaxe e Semântica do Português e 

das Línguas Moçambicanas, de grupo Bantu.  

O evento tinha como objectivo discutir alguns aspectos 

linguísticos referentes ao “Domínio da Sintaxe e Semântica: 

um olhar sobre a estrutura frásica e os papéis temáticos no 

Português de Moçambique”. O evento foi presidido pelo Mes-

tre Rufino Alfredo, Chefe do Departamento de Letras, Ciênci-

as Sociais e Humanidade (DLCSH) e membro do núcleo em 

referência, acompanhado pela Directora do Curso de Portu-

guês e a Dra. Ilda Marisa Sabela.  

No contexto de abertura do evento, Rufino disse 

tratar-se de um momento épico para se reflectir 

sobre o futuro da variedade do Português falado e 

escrito em Moçambique, que nos últimos tempos 

parece ganhar uma estabilidade como uma var-

iedade que apresenta alguns aspectos gramaticais 

distintos da norma padrão do Português. 

O evento teve como oradores: António Frederico 

Jó e Ossitene Armindo Nicolau, ambos estudantes 

finalistas do Curso de Licenciatura em Ensino de 

Português, e moderador Dr. Agostinho Muchombo, 

Docente do Curso de Português e membro deste 

núcleo. 
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Entrega de Diploma de Honra 

Tete  

Entrega de Diploma de Honra 

Chimoio 

ENCONTRO ACADÉMICO 

Rufino Alfredo & Ilda Marisa Sabela 



MEMBROS DE DIRECÇÃO DA UNIVERSIDADE REUNEM-SE PARA REFLETIR SOBRE O FUN-
CIONAMENTO DA UNIVERSIDADE 

A  Universidade Púnguè realizou em Janeiro o primeiro 

Seminário de Alinhamento Institucional. 

O evento de três dias teve lugar no posto administrativo 

de Marera, distrito de Macate e contou com a presença 

dos membros de gestão da universidade e convidados. 

Segundo Álvaro Zacarias, Director do Gabinete de Planifi-

cação, o alinhamento visou envolver os membros da 

gestão universitária na visão, missão, valores e projectos 

da instituição. 

Dos convidados, o ex-Reitor da Universidade Peda-

gógica, Prof. Doutor Rogério Uthui, partilhou a sua ex-

periência relacionada com o Plano Estratégico e sua 

Relação com a Avaliação das Instituições do Ensino 

Superior no país.  

Técnicos da Direcção Provincial de Economia e Finan-

ças de Manica partilharam conhecimentos sobre 

Cenário Fiscal de Médio Prazo, Plano Economico e 

Social, Gestão Patrimonial e Funcionamento da UGEA.  
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DOCENTES PARTICIPAM NA CAPACITAÇÃO PSICO-PEDAGÓGICA  

Prof. Doutor Rogério Uthui 

A  Capacitação Psico-pedagógica constitui uma ferramen-

ta de harmonização dos processos pedagógicos com 

vista a unificação dos esforços na melhoria da qualidade de 

ensino” disse a Magnífica Reitora da Universidade, Profª 

Doutora Emília Nhalevilo no discurso de abertura da 

Iª Capacitação Psico-pedagógica que  decorreu de 

10 à 12 de Fevereiro, no campus da universidade 

em Chimoio. 

“Metodologia de Ensino Superior”, tema aduzido 

pela Profª Doutora Madalena Bive (Directora de 

Graduação) e pelo Mestre Rogério Almoço (Chefe 

do Departamento de Planificação e Avaliação Peda-

gógica) marcou o início da capacitação que contou 

com a participação de docentes dos regimes  regu-

lar, pós-laboral e à distância. Para além da questão 

metodológica, foram igualmente debatidos a 

“Planificação analítica e de ocupação docente (teoria 

e prática)”, “Normas para orientação de monografias 

e outros materiais didácticos para o ensino” e “Uso 

da ferramenta de gestão académica para orientação 

de materiais didácticos"  



EMPOSSADOS NOVOS CHEFES PARA UNIPÚNGUÈ EM TETE  
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O  Director da Universidade Pú-
nguè-Extensão de Tete, Prof. 

Doutor Carlos Quenesse Mataruca, 
conferiu posse, no dia 17 de Fe-
vereiro, a 46 funcionário nomeados  
para o exercício de diversas 
funções administrativas e acadé-
micas. Na ocasião, o Prof. Doutor 
Carlos Mataruca, felicitou aos cole-
gas cessantes pelo desempenho 
demostrado durante o exercício das 
suas funções. Aos empossados 
reiterou a necessidade de pau-
tar pelo espírito de humildade, in-
tegridade e lealdade, em prol do 
desenvolvimento da universidade e 
do país "O dirigente deve ser 
agregador de vontades e um pro-
motor de sinergias, facilitando o 
diálogo entre os membros e fortale-
cendo a coesão interna". Sublinhou.  

Mataruca instou aos empossados para um maior comprometimento nos processos decisórios daquela extensão uni-
versitária dentro de uma lógica de governação inclusiva. "Labor improbus, omnia vincit" que significa trabalho inces-
sante vence todas as dificuldades.  

PALESTRA SOBRE O USO DE INFORMAÇÃO PARA A 
TOMADA DE DECISÃO: CONTEXTO DE SAÚDE  

BREVES 

FORMADORES DO ENSINO TÉCNICO-
PROFISSIONAL CAPACITADOS PELA UNIPÚNGUÈ 

D ecorreu, no dia 

20 de Março, 

na sala de Informáti-

ca da Universidade 

Púnguè – Extensão 

de Tete e participa-

ram pouco mais de 

44 estudantes. A 

Palestre foi proferida 

por um Técnico de Saúde que actua no Departamento 

de Banco de Dados do Hospital Provincial de Tete. 

C erca de 27 Formadores de diferentes instituições 

de Ensino Técnico-profissional beneficiaram-se de 

uma capacitação psicopedagógica protagonizada pela 

UniPúnguè-Extensão de Tete, em parceria com a Di-

recção Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Su-

perior e Técnico-Profissional de Tete. A capacitação 

que foi bastante aplaudida pelos participantes, decor-

reu de 6 a 31 de Janeiro.  



UNIVERSIDADE PÚNGUÈ ASSINA MEMORANDO COM A UNIVERSIDADE DE  COIMBRA  E O      
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 
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A  luz do acordo rubricado no dia 23 

de Janeiro, em Coimbra, as univer-

sidades passam a desenvolver Activida-

des conjuntas no domínio da planifica-

ção curricular, pós-graduação, formação 

do corpo docente e angariação de finan-

ciamento para a materialização de pro-

jectos. 

Com o protocolo ora assinado espera-se 

capitalizar a experiência da Universidade 

de Coimbra para o combate às calami-

dades naturais e poluição das 

águas dos rios em Moçambique. 

Para os representantes das uni-

versidades, Emília Nhalevilo e 

João da Silva, Reitora da Univer-

sidade Púnguè e Vice-Reitor da 

Universidade de Coimbra, respe-

tivamente, o entendimento trará 

benefícios para ambas as institui-

ções de ensino superior.  

Para além da Universidade de 

Coimbra, em Portugal, a UniPún-

guè celebrou outro acordo de co-

operação com o ISCTE - Istituto 

Universitário de Lisboa. Com es-

te memorando as duas partes 

pretendem realizar intercâmbios 

entre docentes, investigadores e 

CRESCE O NÚMERO DE PHDs NA UNIVERSIDADE 

diesel de Pinhão Manso e de Mo-

ringa em Misturas com Diesel 

Usando Espectrometria no Infra-

vermelho Médio, a tese procura 

aplicar métodos quimiométricos 

de calibração multivariada para 

quantificar teores do biodiesel 

metílico de pinhão manso e de 

moringa.  

Baltazar Sitoe é Mestrado em 

Química e Licenciado em Ensino 

de Química. 

Para o caso da Madalena Bive, o 

Doutoramento foi em Educação/

Currículo pela Faculdade de Edu-

cação e Psicologia da Universida-

de Pedagógica de Maputo. A  sua 

tese teve como título: “Livro Di-

dáctico de Educação Física no 

T trata-se de Baltazar Vasco Sitoe e  

Madalena António Tirano Bive 

que defenderam recentemente as su-

as teses de Doutoramento. Sitoe 

Doutorou-se em Química pelo Institu-

to de Química da Universidade Fede-

ral de Uberlândia (UFU), no Brasil. 

Titulada Aplicação de Métodos Quimi-

ométricos de Seleção de Variáveis 

para o Controle de Qualidade de Bio-

Emília Nhalevilo e João da Silva 

estudantes, passando por parcerias 

e projectos conjuntos e polo desen-

volvimento e partilha de investiga-

ção. 

Na sua deslocação à Portugal, a 

Reitora da UniPúnguè fez-se acom-

panhar pelo Director da Pós-

graduação, Evaristo Uaila e pelo 

Director da Extensão da UniPúnguè 

em Tete, Carlos Mataruca. 

Em Moçambique, a Universidade  

tem acordos de cooperação assina-

dos com a Universidade Eduardo 

Mondlane, Polícia da República de 

Moçambique, Antigos Combatentes 

e com a WLSA-Moçambique. 

 

Ensino Básico: Um Estudo sobre as 

Representações de Género nos 

Conteúdos Imagéticos”  

Bive é Mestre em Educação e Li-

cenciada em Ensino de Educação 

Física. 



A ACAMO FORMA DOCENTES EM BRAILE NA UNIVERSIDADE PÚNGUÈ  EXTENSÃO DE TETE 

UNIPÚNGUÈ DEBATE SOBRE            

PROJECTOS DE FINANCIAMENTO 

A  Direcção Científica da Universidade Pú-

nguè na pessoa do Prof. Doutor Edson Ra-

so (Director Científico) juntou docentes e inves-

tigadores, nos dias 4, 5 e 6 de Fevereiro, em 

Chimoio, para discutir estratégias de financia-

mento. O seminário versou sobre temas relacio-

nados com a elaboração de projectos fi-

nanciáveis. 

No discurso abertura, a Reitora da instituição, 

Emília Nhalevilo, mostrou-se satisfeita pelo 

engajamento dos pesquisadores da universidade 

em actividades de pesquisa que têm atraído fi-

nanciamento e visibilidade. 

O evento foi co-facilitado por docentes internos, 

da Universidade Pedagógica de Maputo e do 

Fundo Nacional de Investigação.  

D ocentes da UniPúnguè em Tete beneficiaram-se de uma 

capacitação em Braile protagonizada pela ACAMO 

(Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique), Dele-

gação de Tete. O evento que de correu de 02 a 06 de Março, 

foi desenvolvido no âmbito do acordo de cooperação ex-

istente entre a universidade e a Associação. 

A capacitação que teve duração de uma semana, enquadra-

se na política pedagógica em que os docentes são munidos 

de instrumentos que os permitem, em contexto de ensino-

aprendizagem, atender com sucessos os alunos com 

deficiência visual. Tal evento abrangeu dez docentes da 

UniPúnguè Tete, sob 2 facilitadores/Formadores, nomead-

amente Sr. Basílio Gimo e a sua assistente Sra. Maria Ma-

nuel. 

De referir que, para o ano académico em curso, a UniPúnguè, 

Extensão de Tete conta com 3(três) estudantes com deficiên-

cia visual, realidade que fez com que a instituição convidasse 

a ACAMO para capacitar os docentes em matéria de leitura e 

escrita em braile, como forma de responder a esta exigência.    

Segundo Basílio Gimo (Formador) e Delegado provincial da 

ACAMO em Tete, a capacitação decorreu sem nenhum so-

bressalto e, o mais importante e encorajador, é que os for-

mandos assimilaram bem a matéria  em braile, 

tanto na escrita como na leitura, o que os permit-

irá fazer um bom casamento entre a sua 

formação psicopedagógica e a matéria em braile 

e, consequentemente melhor ajudar aos  estu-

dantes com necessidades educativas especiais 

(deficientes visuais) no quadro do processo de 

ensino-aprendizagem. Por sua vez, um dos for-

mandos e docente do Curso de Português, dr. 

Luís Manhique, afirmou que o processo de leitura 

e escrita em braile foi interessante, tendo na se-

quência parabenizado aos formadores pela 

clareza na apresentação dos conteúdos. E por 

fim disse que, com a formação, a UniPúnguè for-

taleceu-se na matéria de Educação Inclusiva em 

Moçambique e luta pela melhor qualidade de en-

sino. 
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DOCENTES E ESTUDANTES PESQUISAM SOBRE A EXTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DE OURO NO  

DISTRITO DE MANICA 
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tico: Francelino Wilson * Design Gráfico: GCC * Direcção e  Administração: B. Heróis Moçambicanos, C. Postal no 323; Telefone: 
25125700; Fax: 25125701; Chimoio. 

U m grupo composto por 22 integrantes, dentre eles 

Docentes pesquisadores e Estudantes de 

diferentes áreas do saber coadjuvado por um técnico 

dos Serviços Distritais das Actividades Económicas de 

Manica, deslocou-se à Localidade de Penhalonga, 

Posto Administrativo de Machipanda, para dar início 

as actividades do projecto de pesquisa sobre EX-

TRACÇÃO SUSTENTÁVEL DE OURO NO DISTRITO 

DE MANICA. Tapua Patrício Candieiro, Líder Comuni-

tário em representação do Chefe da Localidade, disse 

estar satisfeito pelo projecto, visto que poderá ajudar a 

minimizar a poluição dos rios que é um dos grandes 

problemas resultantes da actividade garimpo. Disse ain-

da, estar garantido todo apoio que estiver ao alcance da 

comunidade para que as actividades decorram sem so-

bressaltos.  

De acordo com os pronunciamentos do Prof. Doutor Ed-

son Raso, Coordenador do Projecto, “pela complexidade 

das actividades vinculadas ao Projecto, ele conta com 

parceiros como Direcção Provincial de Recursos Min-

erais e Energia de Manica, Instituto de Investigação 

Agraria de Moçambique-Manica, Universidade Católica 

de Moçambique-Faculdade de Engenharia e Univer-

sidade Zambeze-Faculdade de Engenharia Ambiental e 

dos Recursos Naturais (FEARN)”. Ainda a luz do seu 

pronunciamento, Raso, fez saber que o projecto conta 

com o financiamento do FNI (Fundo Nacional de Investi-

gação). 

Página nº 7 Ano II, Edição nº 3 

DOCENTES  MOÇAMBICANOS PROMOVEM LÍNGUAS NACIONAIS EM PORTUGAL 

se de, com excepção de Orlanda 

Matsule, docentes das Univer-

sidades Lúrio, Púnguè e Rovuma, 

em programas de doutoramento 

em Portugal. Falando no evento, 

Paula Machava considerou uma 

N o âmbito do Ciclo de Leituras em Diver-

sidade Cultural e Linguística, Paula 

Machava, Francelino Wilson, Óscar Daniel e 

Orlanda Matsule levaram contos nas línguas 

Xangana, Makhuwa e Nyanja à Biblioteca 

NorteSul, em Coimbra a 21 de Janeiro. Trata-

vitória levar as línguas 

moçambicanas a espaços pú-

blicos em Portugal, após a 

repressão que essas passa-

ram no passado. Acrescentou 

que, desta forma, essas lín-

guas mostram ser meios de 

comunicação no meio acadé-

mico. 

Espera-se que este ciclo, inte-

grado na Rede de Investi-

gação Bibliotecas, Políticas 

Culturais e Leitura Pública, 

junte, até Outubro, culturas e 

línguas de Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Timor Leste e Itália. 



PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS A NÍVEL DA UNIVERSIDADE 

Prof. Doutor Lourenço Lindonde Os pontos de convergência e os limites do real na obra de Artes e letras de Moçambique 

  Os Vizinhos da Cidade": Uma ficção assente na personifi-
cação 

Artes e letras de Moçambique 

  Livro: As relativas oblíquas de relativo no português de Editora Educar 

Prof. Doutor  Edson Raso Beneficiamento de itabirito dolomítico por separação mag-
nética 

XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de 
Minérios e Metalurgia Extrativa. Belo Hori-
zonte-MG, 4 a 8 de Novembro de 2019 

  Performance of Low-Molecular Weight Cationic Polymers in International Journal of Science and Engi-

 Livro: Rota de processo para concentração de minério de 
Ferro dolomítico. 

Novas Edições Académicas 

 Estudo de flutuabilidade para separação selectiva dolomita/
hematita 

Brazilian Applied Science Review 

Prof. Doutora Madalena Bive Percepções sobre as Relações de Género em Escolas de 
Moçambique: Discurso e Prática. 

Motricidade 

  Educação Física em Moçambique: Dilemas Históricos da 
Formação e Actuação Profissional 

Motricidade 

Mestre Domingos Mario Zeca     
Fernando 

Metodologia computacional de controle de qualidade de 
dados de irradiância solar 

Capítulo de Livro: Energia Solar e Eólica 2 

  Irradiação solar global para cidade de maputo – moçabique: 
evolução temporal das medidas e modelagem estatística. 

Energia na Agricultura 

 Outliers detection in a quality control procedure for meas-
urements of solar radiation 

IEEE Latin America Transactions 

Mestre Francelino Wilsaon Integração das línguas nacionais na formação de professores 
moçambicanos: práticas, experiências, desafios 

IV Encontro Internacional de Formação na 
Docência (INCTE 2019) 

  Geolinguística das áreas de exploração de recursos naturais 
em Moçambique: um levantamento possível 

Conferência Internacional sobre Recursos 
Minerais e Hidrocarbonetos 

Mestre Lubacha Zilhão 
Mestre Dário dos Santos 
Mestre Rogério Almoço 

Supervisão pedagógica no ensino secundário moçam-
bicano: análise da praxis e finalidades 

IV Encontro Internacional de Formação 
na Docência (INCTE) 

  Supervisão pedagógica na Universidade Pedagógica 
de Moçambique: averiguando perceções 

IV Encontro Internacional de Formação 
na Docência (INCTE) 

 Supervisão pedagógica de professores na universidade 
pedagógica de moçambique: averiguando opiniões 

7th International Conference on Inno-
vation 
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Prof. Doutor Evaristo Uaila  Avaliação e qualidade de aprendizagem na Educação 
à Distancia – caso do curso de Matemática na Univer-
sidade Pedagógica, Delegação de Manica  

IV Conferencia de EaD sob Lema: 

"Mediação Pedagógica na Educação 

Aberta e à Distância (EAD) " mUniver-

sidade Pedagógica - Maputo  

Mestre Milagre Améirico Pele Conversion of renewable substrates for biosurfactant 
production by Rhizopus arrhizus UCP 1607 and en-
hancing the removal of diesel oil from marine soil 

  
Electronic Journal of Biotechnology 

Mestre Juma Manuel. Vírgula em orações adjetivas explicativas do português: 
uma análise da produção escrita de alunos moçambica-
nos 

II Encontro Internacional de Língua 
Portuguesa e Relações Lusófonas. 

Prof. Doutora Emília Afonso 
Nhalevilo 

Viewing curriculum as possibility of freedom Research as Transfomative Learning 
for Sustainable Futures. 

Prof. Doutor Carlos         
Quenesse Mataruca 

Didactics of English Language Alcance Editores 

Nome Título da publicação científica Revista/Envento/Livro 
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Mestre Afonso Filipe João 
Iron (III) determination in bioethanol fuel using a 

Microchemical journal 

 Fused deposition modelling 3D printed graphene-

polylactic acid sensor for metal detection in fuel bioetha-

nol 

XXII Simpósio Brasileiro de 

Eletroquímica e Eletroanalítica (SIBEE) 

 Contribuição do Programa de Pós-Graduação em 

Química (PPGQUI) da Universidade Federal de Uber-

lândia na formação de profissionais moçambicanos. 

VI Workshop do Programa de Pós 

Graduação em Química 

 Central Composite Design for Square Wave Voltamme-

try Method to Lead Detection in Fuel Bioethanol, using 

3D-Printed Carbon Black-Polylactic Acid sensor. 

7th School on Bioanalysis 

  Impressão 3D por Modelagem com Deposição Fundida 

de Sensor Electroquímico de Carbon Black/ácido 

polilático para Detecção de Metais em Bioetanol Com-

XXXIII Encontro Regional da Socie-

dade Brasileira de Química (SBQ) 

Prof. Doutor Baltazar vasco 

Sitoe 

Quantification and classification of cotton biodiesel con-
tent in diesel blends, using mid-infrared spectroscopy 
and chemometric methods 

FUEL 

 
Classificação de amostras do biodiesel metílico de 
Moringa em misturas com diesel usando espectrometria 
MIR e iPLS-DA. 

XXXIII Encontro Regional da Socie-

dade Brasileira de Química 

 
Avaliação da autenticidade do teor B10 na mistura 
diesel/biodiesel metílico de crambe usando RMN 1H 

XXXIII Encontro Regional da Socie-

dade Brasileira de Química 

 
Aplicação de PLS-DA e FT-MIR na classificação do teor 
de biodiesel metílico de níger (Guizotia abyssinica) 

XXXIII Encontro Regional da Socie-

dade Brasileira de Química 

Mestre Hélio Vasco      
Nganhane 

Influence of high-energy events as a determinant of the 
difference in the rate of coastal erosion between the 

Journal of Coastal Research 

 Gestão Territorial: Funcionalidade do regime jurídico 
para redução do risco de desastres naturais em 

Revista Científica da UEM 

 Análise do uso de esporões como medida estrutural 
para erosão costeira - exemplo das praias da Cidade da 
Beira e Cidade de Maputo –Moçambique. 

Journal of Integrated Coastal Zone 
Management  

 Preservação hídrica das nascentes como alternativa a 
escassez da água para o consumo humano: caso da 
nascente de Muzite dimire 1, distrito de Mossurize, 

12º Seminário Águas Subterrâneas 

Mestre Benjamin Mapossa Mosquito repellent thermal stability, permeability and air Pest Management Science 

 Microporous polyolefin strands as controlled-release Chemical Engineering Journal 

 Catalytic performance of NiFe2O4 and 
Ni0.3Zn0.7Fe2O4 magnetic nanoparticles during bio-
diesel production 

Arabian Journal of Chemistry 

Mestre David Machate 
Aspidosperma flaviflorum (Apocynaceae), a New Spe-
cies from Mato Grosso do Sul, Brazil, with Notes on 
Wood Anatomy 

 

Mestre Francisco Wache O Português em (de) Moçambique: áreas de ropturas Real Design Editora 



Mestre Dulcidia Ernesto Uso do geoplano como material didactico auxiliar para 
o estudo completo de uma função quadrática 

II conferência internacional do espaco 
matematico em lingua portuguesa 

Prof. Doutora Sara Guibunda 
Tajú 

Physicochemical Characterization and Pharmacological 
Properties of Kigelia africana Fruit Extract. 

Journal of Genomic Medicine and  
Pharmacogenomics 
(JGMP) 
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Mestres, António Diakos 
Milagre Phele 
Cândida Mariza das Dores 

Exposição Fotográfica do Jardim Botânico da Univer-
sidade Púnguè 

5a Edição da Exposição sobre Biodiver-
sidade  

Mestre Kátia Marisa Paulo 
Gotine  

Conservação das nascentes: Estado de Conservação 
das nascentes na Cidade de Chimoio, caso das nas-
centes dos rios Mwenedzi e Nhamatsane 

5a Edição da Exposição sobre Biodiver-
sidade  

 


