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Estudsntesuniversitórios
(I

'pro(|uzlr nos emPres
+ As próticss tiverqm início segundo.feircr

'. .,' Os ostudanlesda UniversldadeEduardo Mondlaneencon'
tram-setá a trabalharem diversasunldadesprodutlvase servlços
no guadro das Actlvldadee^deJulho do correnle ano (AJU'83),
Dê acordo com a especiÍiInÍclo na segunda"Íelra,
çiue,flveram
cfdàde'dos cüreosa'gue estão vlnculados,dezenasde estudantes
sgguhamao:longo da semanapassadapara"âs divereasprovÍn'
chlr',do,PaÍs, çngqanto õêntenas:dÇ outros se espalhavampor
eirtpresasda Cidade,deÍtiaputoe Províncla.
,, fat como rÌos dois .últimos' anos, /83 terão rura cerüa particularldade
gj IAJU estão viradâs essencialmente para os aÌunos dos últimos anos dos
tliga,r o aluno à realrdade con. cursos a quem esüâs actividades são
Èrra
€teti6::'4p fututa âr€a de t'ra.balho, práticâs prêprofissionais. Assim, cagCIrídibtltznndo
, d,s.simo espudanbeâôs. da Faculdade e,la.borou um progre.
fírSúplaag' iealrst dos sectroree pÌE- qra, esBeclfico para cada um destes
düüiüoí POr .:outro lado estas prá- ca,sos, e$tando previsto qus os finA,trcâ,s ,destinâm:se. a desenvolvel so tiçtâ.s deseqvolvam trãbalhos âcolïì.
'túüeresse pela. pesquisa,. e
ã\4o
o
F.44hadss dos respectivos docentes'.
peÌa os problern&s
solugões
de
F{:i.çs
TODOS
com .que vai derparando.
: Independ€ntementË de
os aiunos Etyl ÍOOO O PAÍS
ajudarem os s€ctores produ&ivos em
gue õe '6nconüram vlnculados a..'reDa VeterinâÏls, à Agronomia, da
psssando
1 Brgenharia,
süIver dêtêrminads.s questões oe c& Econoni6
com .a a'fec;a.ção peloÊ 'cursos de Fbrrnaçâo de Prot$q!€r iünediato, 'úa
ptodüçõo ,p:'s. f€ssot€s, pa,rtÍram Fâra os diferentes
dos irnlversitátios
'tãDde.se criar' s po,sslF,llidade de . o Pon'tos do PaÍs,' centenas de âlunos,
aluüo ügar a su& ÍorrÍrâção ieóflCa . acompanhados ds seus professoreg e
à, prâtlca, .consoüdando degtê :no(lo de funcionários.
6, s€Ils conhectmentos cientÍÍlcos.
.,-SãBtndo [t t.* ,.fsnte 'da Unlversl,Dl$ante um mês os gstudantcs
dede sEclüdrdo Mondlaneu, as AJU unlversitá,rlos est'arão ligados ^ üra-

.è
balhc . prâtlcos oorsi@Oeutet
reepecgiva área de Íormação.' A$slar
lnformações recolbidas :na Faotlldade de Vet€rlnárla aponism gue -G
veeerinários estsrão tigados aot ,ocntrcs produtivo$ de Maputo, (Ctdlüde
e ProvÍncia), quê .asbalhÊm, virádo.s
para a pecuá,ria e agt'içulüEà l
Âo tongo ds semana pqs$adg os
alunos daqueÌa raú{üd'ade,' parütrâln
para as unidades de leftÇ,.1âcbteÍnio;
sulno e a€ro-F€cuártac de Màpttto,
Urnbelúzi, ChgngaÌ.ane e. Cótuese,; êüquanto ì' ouffos seguiam , Faio, lazer
o leventamen[o de sifuaçã.o dog,tan.s
ques carracicldas nos distrltbs, de
Maputo, parüiculaimente em Uegu:
, 'il
deeManhiça.
.,
Na Aglo4omla, o* , alunos àstão
espaihados pel?F empresas agrp-rndustriais do Centro ç Nortê, eFSrlento 'os da Engenha,ri6, Í,i@tEn. aÍêc pa
às empresas Agro-Alfa, Cl!M.Sul.. ["d
boratórios s oütfús. Os ds Faoüldadê
de Edtreaçã6 ficaram ootocados, unt
€rn alguns esüabelecine[toc, eccolen
e outros em uabalhqs de ll}vcsÈtga.
ção D,a Economia, uns fore& atectados às zonas verdec e outror àÃ
coopêrativaa ds cpneumo c unlclades
de mobilÍárlo, enbe rurttas outrap.

