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o Veterindrios comprometem.ses dor o melhor
que podem
Estri prevlsto para a pr6xima semana o inicio das Activida'
des de Julho deste ano (AJU/S3). Em preparagio deslas pr6ti'
cas, deverd realizar-se esta semana uma s6rie de reuni6es nas
diversas Faculdades da Universidade Eduardo Mondlane, com
vlsla a (concertaru os 0ftimos aspeclos e tragar programas con'
cretos de aca6o para as centenas de estudantes, professores e
trabalhadores,que est6o fd de malas postas para avanqar para
diferentes provincias do Pa[s, segundo uma fonte da UEM.
Enquanto isto, os alunos de todos
os anos
e seus professores,na Facul'.l
ds
de Veterin6ria,que devem come'
gar esta semanaa avangar para os di+
tri:os da Provincia do MaPuto e em'
presas da cidade, comprometeram-se,
s6bado, ao Ministro 'da Agricultura e
ao Fleitor da UEM, com quem estivaram reunidos. a dedicar e dar o m6'
ximo da sua capacidadepara o suces'
so das AJU.
Integradas nos curriculos de for'
maQSo em cada especialidade dos
cursos da UniversidadeEduardo Mondlane, as Actividadesde Julho tornaram-se, desde h6 cerca de tr€s anos,
prdticas obrigat6rias, sendo por isso
desenvolvidasem sectores ligados aos
cursos que cada aluno frequenta.
Ddste modo. elas seo consideradas
um complemento necess6rio Pata a
formaqdo integral dos futuros graduadot.
Tal como o ano passado, este ano
as AJU estareo viradas fundamentalmente para ligar o aluno h realidade

laborat6rios, estando iri dez brigadas
destacadas para trabalhar em empresas <le Maputo - Cidade e Provincia.
Fundamentalmente.o trabalho destina-se a contribuir para a reorganizageo das empresas e apoi6-las em
aspectos vdrios do ponto de vista
tecnico. Os cerca de 90 estudantes
i16o distribuir-se pelas unidades avicola da Namaacha,agro-pecu6riasde
Changalane,Catuanee Umbel0zi,emconcreta da futura 6rea de trabalho
presas de leite e lacticiniose suinos
e, por outro lado, desenvolver nele o
de Maputo e ainda pelos laborat6rios
interesse pela pesquisa na busca de
e tanques carracicidas.
melhores solug6es e prdticas para os
O Ministro da Agricultura, que realproblemas concretos de cada empresa gou a necessidadede os alunos proque
ligado.
esteve
a
ou sector
curarem resolver na prdtica alguns
E assim que as AJU se tornam PrA- problemas dos sectores onde trabapara
pr6-profissionais
finalis'
os
ticas
lharem, disse que. o,, grande. capital
tas de cada curso e se desenvolvem, 6 a vossa compreensio e flexibili.
neste caso, com particularresponsabi- dade. Nada de tecnocracismo porque,
lidade. Uma fonte da [Jniversidade 15 no campo, a forma de resolver o
EduandoMondlane,revelouque os tiproblema muilas vezes 6 aquela que
nalistas t6m trabalhos especilicos a
6 arbitr6ria i t6cnica clenllfica.
realizar'durante as AJU relativamente
que
s6
Jo6o dos Santos Ferreira,anunciou
anos,
restantes
dos
aos alunos
na altura que colocaria h disposiqdo
realizam as actividades mais por uma
da Faculdade uma carrinha para perquestdo de insergSo no mundo labo'
mitir que os estudantesse desloquem
ral para ganhar senslbilidade e comao campo, ao que se seguiu uma propreender os problemas do Pa[s.
longada salva'de palmas Para, mais
VETERINARIOS
tarde, Eemando Ganh6o, Magnifico
NAS AGRO.PECUARIAS
Reitor, agradecer a oferta sintetizando:
Segundo'informag6esda Comissdo as relag6es entre o MA e a FV reflec'
tem a Yontade comum de continuar a
Organizadora das AJU, os alunos da
coritribulr 'pa'€ o desenvolvimenlo
Faculdade de Veterin6ria v6o fazer as
derte nosso Pals.
AJU em unidades agro'PecuArias e

