
lrüa Fqculdsde psrs Cornbstentes

F*rfftsdos 2'Õ técniss sç1
de gestãs de erïlprescs

Vinle e seis alunos da Facqldade r ia entrou com sexta classe ou me'
para Combatentes e Trabalhadores nos).
de vanguarda, da t lniversidade Eduar- Paya os professores exist irarn díí i-
do Mondlane, concluiram €Stê âÍ ls o .Culclades r je vária ordenr, entre elãs
cuÍso de gestãe de empteSas, enquan- o facto de não terêm sicjo formados
lo outros sessenta. d9 cuÍss pré-uni- para leccionarern aquele Ì ipo çle en-
versitário lransitaram pâra o lerceiro ,stno.
semestre naquela Faculdade. Eo1" Eniretanto, dezasseis aìunos qi le
inÍormações forarn Íorneaidas pefa ;. ,-  u" ãnuiOãntiàru* ao iongü cio anorectora-Adiunt2 daquel6 Faculd"dg, 

l,r i*..ü"iu* piOrnios ãe erãútaçac s,.,-reunlão de encerraments do ane lect i-  . ìãúu,ã 
-ïeaízaoa 

naqueta Faculdacja.em Maputo. De entre os prémios ci istr ibuidos

Aberto ern Março únÍmo e conce- iiÏiliï 
'Jï:iïff' 

;i:0".ì,.rïï,#:":
?iq? f-ir? Í.ormgr os Combatenres e r,"r".-*Ànr,"l 'Economia.Traoalhaclores de Vanguarda nos di-  

'  '  
. :  . " - ' "

versos curSoS,  aquela  FaCuldade Íun-  Nesta cer imonia '  es levo pre.se i l te ,

c ionou este  ano com um tOtat  de 130 para a ìe Ín  do co, 'po d i r ic 'ente  da Fa-
a lunos,  or iundog de d iversos secto-  cu ldac le ,  es t ru iura ç : i ; l r t ìca e  vár ios
res económicos e outros, noverrÌa convidados, o membro i ' ,a Comissã'-r
dos quais  est iveram in tegradcs no PermanenÌe.  da Assemole 'a  pOpule l r

cuiso pré-universitário e os restantes ? Reitol '  cia UniversÌdarir:  <Eduairco
no curso de gestão de empresas. i l I ond lane l .  Fe rnando  Ganháo ,  qu*?

Dos quaren la  a lunos do curso r , l :  sâucou o-  es iorço Íe i to  r ra  i : - lcL t ic la lg
ges' ião cle empresas, ãpenas vlnte e pelcs pro-fessores e alunos'

õeis concÌuiram o cursb. Segundo a '-  
-  Nã9 é Íáci l '  depois de pert '

Directora-adiunta da Faóuldaãe, Fer- gem de .3!guns anos da vida- oscolar'

nanda Amaral, onã dos r.ecérn-gra- vlrem relniciar num ambiente em que

cluados irão ingressar na Facutoâde a5 car$ls ttqlárlas estavam Tqttl9??
de .Econgmta e",
.alecfasas-
rão cs cargos cle técnicos de qestão. ' ':-.Elcgntrámos.rrq" 

:i]u11io--l:"
Intervindo n" 

-áóá.iãõ, -ieìnãnì" 
e difÍcil na Facúldade de Economia'

Amaral atirmou que o ano lecii't,r Para nós os camponesês' coÍÍì sapa'

Íindo não foi Íácil tanto para os altl- .los ro'los, foi diÍícil o enquadramento'

nos como para os professores, po'*. Punha-se em questão: coPg um in-

a maioria dos alunos reatarar:'t 
"i 

tlivídüo sern sapato' ss.1n lalo e ain'

estudos iá com mais de dez ancs de da com quinla ou Sexta classe ÍeÍn

inÌerrupção, para atãm do baixo nível paÍar aqui na Universidade - assim

de escolaridade com que os discen' se êxpressou Macome' que recebeu

tes ingressaram na Facütdace (a  marc-  prémio de melhor  a luno da Facutdade '


