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U.E.n. doró òs empresqs
os quqdros de que cqrecem
Fernandolorge CordosoÍ3o "Jfoüícius"
por E. Zucule
<Os resultadosds primeiro curss de Íormação de gestores de emprêsâspermitiram-nosver
até que ponto a UniversidadeEduardo Mondlane pode responder às necessidadesdas empresas
em quadros quafiÍicadose capazes,a partir dos próprios trabalhadores com o mÍnimo de sexta
classep- disse à nossa Reportagemo directorda Faculdadede Economia-FernandoJorge Cardoso, ao analisaro que foi o primeiro curso de ge stores.
Aquele responsável acrescentou qÌle
a experiência do .prinreiro curso dc
gestores de enÌpl'esas permitru
nao
só planificar a aetividade currtcuÌar
do segundo, corno igua,lmente prol,olt
Que a F'acuÌd:rde de Ecorromia pocle
dirigir o cur-so, tenrio em csrf.a dol-s
ponüos cÌistittt.o-s:o prinleiro &pontaoo
parâ, a forrnação profissionaÌ cio [rabalhador e o segunds virado para
a formaqão acaclémica dos mesmos.
Especificando cada um destes pon
tcs, o directol da Faertldade de Eeononia a.firmou que. conjugando o traba,.
ìho prático, s possÍvel formar operÍìrio5 com nível de 6." classe païa dlngir uma empresa. Ao ftesrÌto tempc
qrre tecnicamente se prepârâ o r-.rabaìhador para gerir ünt de[enninado

sector, neste caso eÌnpÍesas, dá-se-Ìhe
uma formaÇão acartémica que o possibilita não só aLingir nÍveis de pr'é-gradua,çãe como também prossegurr
ou licenciatìrra.
l)ara o bachareÌato
Aquele responsável que é ao mes
rìro lempo doeente dos cursos ds gestão. afirmou que apesar de dificuÌoa
des de vária ordem que rodeara.m o
cuÍso que constituiria a primeira experiência da FacuÌdade de Economia.
foi possível, em apenas dois anos e
rneio, graduar com nÍvel pré univer.srtário um razoável nirmero de trabalhadores.
Aintla estc ano outrtr Farte dos
atunos.trabalhadores do primeiro curso devorá atingir o nivel pré-univer.
disse Fenrando
sitário .Cardoso.

acresc€ntandoque a formação destes
tra.balhadores potle não ser por dors
anos e meis consecutivos, podendo
haver interrupções,soÍtpro que determinadas circunstâncias,o exiiam.
S E G U N O OC U R S O
MELHOR PROGRAMAOo

aN&o tlnhamos elndâ ncnhuma
experiência sobre esto tipo de cursos
e mosmo da formação em si, oara
trabafhadoros com nlvef escolar tão
bairo, É muito natural eüs porm€nores de carácter prático nos escapa.ss€rÌìl>- adiantou, a.pontando eue Fara
s siegundg hou're todq o crridado cte
ber em conta d.rversos ÍacÌ,ores, mesmo no que respeita aos lrróprios alunos, a sua proveniência, o seu nlvel
escqlar rea.t i1 data em que pela última vez estiveram a, estudar. uO conhecimento de tudo isto permito-nos
planifioar a actividade cumicular conveniente âo bom e mAlhor aprovOite.
mento de todos - disse.

Referindo.se às experiêneJas que
os docent€.sdo primerro curso de gestcres naquela Faculdade tiveram. Fer'naqdo Cardoso clls.seque (o segundo
<(Devidoà sua Íraca prrparaçÕo
estâ melhor programadoe planificado Ì16 en5ins prlmário e secundário
eldo gue o prim€iro. Não euero dizer guns não pu(l€Íam sirnp,lesrnntG
Que o anterior não tenha sido bem aoompanhar iìs aulas, eposAr do
concebido,mas sim que no primeiro lmsnso esforço que o Gorpo docentc
houvo aspootoseue não foram obser- desenvolvis e rüeSÌfio os alunos
mais
vados florque só a prática o poderia avançados sobrg os mris atraSados>
mostrar)).
adiantou.

