
Taxa de graduações
situa-se em 4A7o no país

- indica ministra Lídia Brito na 5" cerimónia da UP-Beira

AS taxas de graduação no ensino
superior em Moçambique situam-
se acfualmente, em média, em
pouco mais de 40porcento. Este
facto foi dado a coúecer sábado
último pela Ministra do Ensino
Superior, Ciência e Tecnologia,
Lídia Brito, no decorrer da quinta
cerimónia de graduação de
estudantes da delegação da
Universidade Pedagógica na
cidade da Beira, que desta feita
formou mais 70 novos técnicos
superiores.

Lídia Brito referiu que as
iniciativas em curso orienadas
pÍìra o aumento das taxas de
ingresso traduzidas na abertura
de novos cursos e na extensão
das actividades lectivas para o
período pós-laboral alargam as
possibilidades reais de acesso a
este nível de ensino.

"Num ritmo paralelo a este
esforço, medidas cautelares

ELISEU BENTO

devem ser tomadas para que
esta expansão preserve os parâ-
metros de formação requeridos,
ao mesmo tempo que contribui
para o melhoramento das taxas
de graduação que se situam em
média em poucomais de 40 por
cento", sublinhou.

Lídia Brito fez referência ao
papel da Universidade Pedagógr-
ca, acentuando que esta institui-
ção integrada nas acções de
pesquisa atribuídas aos estabele-
cimentos de ensino superior tem
a responsabilidade de contribuir
para a definição de estratégias
que, emboranão constituindo pror
si sós a soluçção pÍua o fim do
atraso e da miséria, oferecem
oportunidades para se encarÍÌr o
futq'o com optimismo.

A cerimónia de sábado
assistiu igualmente o governador
da província de Sofala, Felício
Zacarias, que na sua breve

inüervenção falou da necessidade
de se.encontrarem soluções
locais para os problemas locais.

O Reitor desta instituição,
Doutor Carlos Machili, falou da
importância da docência e do
desenvolvimento de Moçambi-
que. A ceiimónia de sáUádo
constou também de actividades
de natureza cultural, dé mensa-
gens dos próprios graduados e da
comunidade local. '

.Receberam na ocasião os
seus diplomas 70 estudantes dos
quais  43 l icenc iados e 27
bacharéis nas disciplinas de
Geografia, Física, Química,
Matemáticae Inglês.

Pela primeiravez desde que
a UP foi instalada na Beira foram
graduados licenciados em ensino
de Matemática e bacharéis em
ensino de Língua Inglesa.
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