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A Universidade Eduardo Mondlane

• Estudantes: 34 910 (licenciatura, mestrado e 
doutoramento)

• Docentes: 1 741
• CTA: 2 934
• Investigadores: 124
• Faculdades: 11
• Escolas: 6

VISÃO
“Ser uma universidade de referência nacional, regional e 
internacional na produção e disseminação do conhecimento 
científico e na inovação, destacando a investigação como 
alicerce dos processos de ensino-aprendizagem e extensão”

MISSÃO
“Produzir e disseminar o conhecimento científico e promover 
a inovação através da investigação como fundamento dos 
processos de ensino-aprendizagem e extensão, educando as 
gerações com valores humanísticos de modo a enfrentarem 
os desafios contemporâneos em prol do desenvolvimento da 
sociedade”



Infra-estrutura tecnológica

Permitindo acesso a internet e serviços diversos como sistemas de gestão, e-learning,

webmail, a instituição possui uma infraestrutura tecnológica que cobre vários campuses

(incluindo as Escolas em Gaza, Inhambane e Zambézia):

• Rede Wi-fi;

• Rede fibra óptica;

• Laboratórios de informática (partilhados);

• Varias redes LAN;

• ISP para UEM;

• Moz-IX;

• Gestão de servidores diversos;

• Acesso a internet via SEACOM;

• Acesso a internet via MoRENet (desde Agosto de 2018);



Contexto



UEM: Alinhamento a instrumentos legais

Academia - …motores para a formação, sensibilização, mobilização e 
desenvolvimento das competências criticas para o sucesso da Sociedade da 
Informação.

In “Politica para a Sociedade de Informação (2018)”

Um dos desafios no Eixo de Património e Infraestruturas é melhorar a infra-estrutura fi ́sica
e a conectividade.

In “Plano Estratégico da Universidade Eduardo Mondlane 2018-2028”

...estabelecer princi ́pios e padrões no que concerne a adopção e exploração das 
Tecnologias de Informaça ̃o e Comunicaça ̃o, tendo em conta o seu papel no 
processo de transformaça ̃o da Universidade Eduardo Mondlane numa 
universidade de investigaça ̃o.

In “Politica de Informática da Universidade Eduardo Mondlane (2017)”



Iniciativas de TIC para Desenvolvimento

• Telecentros  CMC’s

• É um programa supervisionado pelo Centro de 

Informática da UEM;

• Trabalha com todas as iniciativas de informação e 

comunicação comunitária, +135 parceiros locais 

(Rádios Comunitárias, Centros Multimédia 

Comunitários e Telecentros);

• Contribuir para comunidades mais informadas 

através de uma maior e melhor utilização de TIC.



Visão e estratégias de uso de TIC para o Ensino (1/2)

Increased and effective use of ICT for Research, Teaching and Learning enabled 
and sustained through the modernization of ICT training, support systems and 
infrastructures: EdTech-UEM (2017 – 2022)

• Integrar a melhoria da infra-estrutura TIC com o seu uso prático na 

investigação e no ensino através de um programa consistente e massivo 

resultando na capacitação e uso das tecnologias por parte de docentes e 

investigadores; 

• Abranger todas as faculdades e escolas da UEM com 4 estratégias de 

implementação interrelacionadas.



Increased and effective use of ICT for Research, Teaching and Learning enabled 
and sustained through the modernization of ICT training, support systems and 
infrastructures: EdTech-UEM

Estratégias de implementação:

1. The development of a multidisciplinary unit (TIC-EID) for promoting and

institutionalizing ICT-based research, teaching and learning at all levels of UEM;

2. The design and introduction of a staff development model to support the integration of

educational and collaborative technologies (EdTech) into UEM research, teaching and

learning processes;

3. The expansion and modernization of ICT infrastructures, equipment and

management systems to enable and support largescale use of ICTs throughout UEM for 

research, teaching and learning;

4. Growing the capacity of UEM staff to research and improve e-learning and digital 

scholarship within the institution (inclui cursos pós-graduação na UCT).

Visão e estratégias de uso de TIC para o Ensino (2/2)



Adesão a serviços da MoRENet (1/2)

Agosto 2018 - 1 Gbps de banda para o campus principal em Maputo



Adesão a serviços da MoRENet (2/2)



Perspectivas e desafios

• Crescimento numérico da população universitária e demanda em TIC (e internet

em especifico);

• implementação duma estratégia de ensino com suporte as TIC incrementando

a possibilidade de aquisição de competências de literacia digital e da informação;

• Capacidade de actualização da infra estrutura tecnológica vs evolução das TIC;

• Integração de tecnologias educacionais no ensino-aprendizagem e melhoria do

acesso a Internet, smart classrooms, videoconferência e recurso a Internet of Things

onde relevante;

• Plataformas adequadas para o ensino blended e a distância, etc;

• Operacionalização da iniciativa eCampus (informatização e melhoramento de

processos administrativos, por ex. exames de admissão, SIGA, SIGE,);

• Melhorar a eficiência na administração e gestão universitárias acelerando a

migração de analógico/manual para digital e online.



Conclusões

• Acesso à Internet adequado em termos de quantidade de banda e fiável em termos

de qualidade é uma precondição essencial para a boa realização dos objectivos

estratégicos da UEM;

• A banda actualmente disponível ainda continua incipiente tendo em conta a

expansão da universidade, a demanda crescente dos públicos universitários e uma

apropriação cada vez maior do uso das TIC como ferramenta essencial no ensino-

aprendizagem, investigação, extensão, gestão universitária eficiente e

internacionalização duma universidade de investigação;

• Precisa-se de um incremento da banda da UEM num mínimo de 50%/ano,

segundo as normas, e contamos com a capacidade da MoRENet de contribuir para

este fim e aumentar a disponibilização de cada vez mais serviços relevantes (ex.

Eduroam).
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