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CONSELHO DE MINISTOS

Decreto n." 3/2019

de 14 de Feverelro

Havendo necessidade de reestruturar 0 Ensino Superior
de modo a dotar as Universidades Piiblicas de mecanismos
de administrac;ao e gestae mais eficientes e capazes de responder
de forma proffcua a dinamica actual do Pals, ao abrigo do disposto
no n.? 1 do artigo 15 da Lei n." 27/2009, de 29 de Seternbro, Lei
do Ensino Superior, 0 Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1. E criada a Universidade Licungo, abreviadamente
designada POl' Unilicungo, cujos estatutos em anexo, sac parte
Integrante do presente Decreto.

Art. 2. Os recursos humanos, materiais e financeiros
da ~niverSidade Pedagdgica (UP-Quelimane e UP-Beira)
transitar-, para a Universidade Licungo.

Art. 3. Sac revogadas todas as normas que contrariem
o presente Decreto.

A.n. 4. 0 presente Decreto entra em vigor na data da sua
pu blIcac;ao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 29 de Janeiro
de 2019.

Publique-se.

o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinlio do Rosario.

Estatutos da Universidade Licungo

CAPITULO I

Disposicoes Gerais

ARTIGO 1

(Definiyoes)

Para os efeitos do presente Estatuto, os significados dos termos
utilizados constam do glossario em anexo que e parte integrante
do presente Estatuto.

ARTIGO 2

(Denornlnacao e Natureza Jurfdica)

A Universidade Licungo e uma pessoa colectiva de direito
publico, dotada de personalidade jurfdica e goza de autonomic
estatutaria e regulamentar, cientffica, pedag6gica, administrativa,
financeira, patrimonial e disciplinar.

ARTIGO 3

(Sede, Ambito e Durayao)

1. A Universidade Licungo tern a sua sede na Cidade
de QueJimane.

2. As suas actividades sac de ambito nacional e desenvolvem-
se em todo 0 territorio da Republica de Mocarnbique, por tempo
indeterminado.

ARTlGo4

(Sfmbofos)

J. Constituem sfrnbolos da Universidade Licungo a bandeira,
o emblema, 0 hino e 0 logotipo, aprovados pelo Conselho
Universitario.

2. A descricao do emblema, logotipo, e da bandeira da
Universidade Licungo constam de regulamento proprio que define
tambem as regras do respectivo uso.

ARTIGO 5

(SigJa)

A Universidade Licungo e tarnbern design ada pela sigla
UniLicungo.

ARTlGO 6

(Dia Comemorativo)

1. a dia da Universidade e 0 dia 29 Janeiro, data da sua
criacao.

2. a Dia da Universidade e uma data cornemorativa para toda
a Cornunidade Universitaria.



190

CAPITULO II

Principios, valores, visao, missao e objectives

ARll(;<) 7

(Principios)

A Univcrsidade Lieungo orienta-se. para alcm dox principios
gerais e pedagogicos definidos na Lei do Sistema Nacional de
Educaciio e na Lei do Ensino Superior, pclos scguintes principios:

0) Respeito pel a dignidade da pcsxna hurnana e pelos
direitos fundamentais a elu inerente:

h) Democracia e pluralisrno de expressao;
c) Igualdade, tolerfincia e nao discrirninaciio;
d) Valorizacao dos ideais da piitriu, ciencia e hurnanidade:
e) Liberdade de criacao cultural, an istica, c ientifica

e tecnologica;
.fJ Participacao no desenvolvimento econornico, cientffico,

social e cultural do Pals, da regiao e do Mundo;
g) Autonomia adrninistrativa. financeira, patrimonial

e cientffico-pedag6gica.

ARTIGO 8

(Valores)

A Universidade rege-se pelos seguintes valores:

a) Excelencia Acadernica;
b) Cultura Academica;
c) Liberdade de Pensamento e de expressao;
d) Autonomia;
e) Internacionalizacao;

.fJ Humanismo e Integridade;
g) Igualdade e Equidade;
h) Referee da cidadania, do patriotismo, da consciencia

cfvica e etica;
i) Laicidade;
j) Insercao cornunitaria;
k) Inovacao e criatividade.

ARTJGO 9

(Visao)

A Universidade Licungo pretende ser uma instituicao de
ensino superior de qualidade e excelencia no processo de ensino
e aprendizagem e nos services de pesquisa e extensao a nfvel
nacional, regional e internacional. .

ARTIGO 10

(Missao)

A Universidade Licungo tern como rnissao formar tecnicos
superiores com qualidade de modo a que contribuam de forma
criativa para urn desenvolvimento econ6mico sociocultural
sustenta vel.

ARTIGO 11

(Objectivos)

Sao objectives da Universidade Licungo, alern dos preconizados
na Lei do Sistema Nacional de Educacao e na Lei do Ensino
Superior, os seguintes:

a) Formal' profissionais de nfvel superior com alto grau de
qualificacao tecnica e cientffica;

b) Realizar investigacao que promova 0 desenvolvimento
soeioecon6mico e 0 bem-estar da sociedade;

. ' ,
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(') Dixscminar 0 couhccirncnro c pun icip ar ern cvcntos
l' iC n If i" iCI l s , d c Io I' III <I <I Pn l III 0 V c 1- L'J"i a Ii v idad c
c sOIU~:ClCS inovadorux;

ell Vulnrizar a cidadania moc.unbicana C a un idadc nuciona l:
e) Pcrmiiir a tranxfcrcncia, intcrcfimhio e a valori7,ac,:al.l de

conhccirncutos cicntfficus c ICcnol<lgicos atravcs dc
desenvolvirnento de actividadcs de ex tcnxiio:

.f) lncutir na cumunidade acudcmica 0 alto xcniidu ctico,
deontokigico c cstetico:

g) Promovcr 0 intcrcfirnbiu cultural, cient Ilico e tecnico
com instituicoes nacionais c estrangei rux, atruves du
rnobilidade de estudantcs, corpo tecnico administrativo
e docentes;

h) Promover 0 espfrito para a mobilidade academic a
na produciio cieruffica, dentro e fora do territorio
Nacional;

i) Contribuir para 0 desenvolvimento cornunitario;
j) lncentivar a criacao cientffica;
k) Prornover a liberdade de expressao;
I) Prom over valores de igualdade e equidade.

CAPiTULO m
Autonomia e capacidade de partlcipacao

ARTIGO 12

(Conceito e Limite de Exercfcio)

I. A autonomia das instituicdes do ensino superior e a
capacidade para exercer os poderes e faculdades que lhes
assiste na prossecucao das suas respectivas miss5es, bem como
observar os deveres necessaries a nfveI administrativo, financeiro,
patrimonial e cientffico-pedag6gico para que se aIcance a
liberdade academics e inteIectual, em conformidade com as
polfticas e pianos nacionais relevantes.

2. A autonomia exerce-se no quadro dos objectivos das
instituicoes, da estrategia do sector, das polfticas e dos pianos
nacionais, em particular de educacao, ciencia e cultura.

3. A autonomia das instituicoes de en sino superior nao retira a
tutela ou a fiscalizacao governamental, bem como a acreditacao
e avaliacao externa, nos term os da lei.

ARTIGO 13

(Autonomia Estatutaria e Regulamentar)

1. A Universidade Licungo goza de autonomia estatutaria
e regulamentar, no exercfcio das suas atribuicoes, sendo-lhe
reconhecido 0 direito de eJaborar os seus pr6prios estatutos
e regulamentos, com observancia do disposto na Lei do Ensino
Superior e demais legislacao aplicavel.

2. A iniciativa de propor a aprovacao de normas e sua alterar;:ao
pertence a todos os orgaos estabelecidos nos presentes estatutos.

ARTIGO 14

(Autonomia Cientifica)

1. A Universidade Licungo goza de autonomia cientffiea, no
exercfcio da qual tem capacidade de livremente:

a) Definir as areas de estudo, cursos, pianos, programas,
Jinhas de investigacao eientffica, cultural, despOrtiva
e artfstica;

b) Desenvolver actividades de ensino e pesquisa no ambito
das prioridades polfticas sociais e econ6micas do pafs;

c) Realizar actividades de exte nsao e de presta~ao
de services a comunidade.
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2. Para a materi"liza~no das acti vidadcs rcfcridax no numcro
anterior, a Univcrsidaclc Lir urig o podc cc lcbrar ucordus
e contractos com illstitui~oes e <Igeneias nacionuis c cstrangeirus.
tendo em conta as linhas gerais da poiftic<l nacional do sector.
designadurnente em materia de educacao, cicnc ia. cultura
e cooperuciio intcrnacional.

AICI'I(;() 15

(Autonomia Pedaqoqica)

No ambito da autonomia pedagogic», a Univcrsidade Licungo,
em harmonia com as poltticas nacionais de ensino superior,
ciencia, teenologia e eultura, tern, entre outras, a capacidade de:

(/) Propor nos term os da Lei do Ensino Superior e seus
regulamentos, a criuciic, suspensao e extincao de
cursos;

b) Elaborare aprovar os curricula dos curses e desenvolver
os prograrnas, auscultando para tal, a sociedade e ()
mercado de trabalho, tendo em conta as prioridades
nacionais de desenvolvimento;

c) Definir os rnetodos de ensino e de avaliacao, assirn como
introduzir novas experiencias pedag6gieas;

d) Definir os meios e criterios de avaliacao;
e) Assegurar a pluralidade de doutrinas e rnetodos que

garantam a liberdade de ensinar e aprender.

ARTIGO 16

(Autonomia Administrativa)

1. A Universidade Licungo disp5e de autonomia administrativa
no quadro da legislacao aplicavel.

2. A Universidade Licungo pode integrar, constituir ou
participar em pessoas colectivas de direito publico au privado,
com ou sem fins lucrativos, com vista a realizacao da sua missao,
mediante acordo expresso do Reitor ou de mandatario com
poderes especiais para 0 efeito.

3. a estabelecimento de consorcios com outras instituicoes
de ensino superior, de investigacao, de desenvolvimento, com
empresas ou outras entidades afins, nacionais ou estrangeiras,
piiblicas ou privadas, far-se-a nos termos a regulamentar, sem
prejufzo da legislacao vigente.

ARTIGO 17

(Autonomia Financeira)

1. No quadro da Lei do Sistema de Administracao Financeira
do Estado, a Universidade Licungo goza de autonomia financeira,
podendo gerir as verb as que the sac atribufdas pelo Orcamento
do Estado.

2. A Universidade Licungo e igualmente autonorna na
obtencao e gestae de receitas proprias para a prossecucao das
suas actividades.

ARTIGO 18

(Autonomia Patrimonial)

1. No domfnio de autonomia patrimonial, a Universidade
Licungo e competente para adquirir, gerir e dispor de bens moveis
e irnoveis , sem prejufzo da Iegislacao aplicavel.

2. A aguisic;:ao, gestae e disposicao de moveis e irnoveis
resulti.ntes das verbas do Orcamento do Estado sezue as rezras':< e I:>
estabelecidas pOI' lei.

3. as bens do ados ou legados sac propriedade da Universidade
Licungo e a sua gestae segue as regras do n." 1 deste artigo, sem
prejufzo do que tiver side estabelecido no acordo de vontades das
partes, desde que nao contrario a lei.
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(Autonomia Disciplinar)

1\ Univcrsidadc Licungo goza de podcr dixc iplinur xohre
doccntes. investigudorcs. d isccntcx, corpo tecnico e adm iuixtrat ivo
c dc muix pexsous sob sua gcstU()_ nus tcrrnos da lei e dux
rcgulumcntos intcrnox.

CApfTULO IV

Comunidade Universltaria
ARTJ(;O 20

(Constitulcao)

1. A Comunidade Universiuiria e constitufda pelos docentes.
investigadores, corpo tecnico e administrative e discentes.

2. a corpo docente econstitufdo par funcionarios e agentes do
Estado afectos a Universidade Licungo, integrados nas respectivas
carreiras e que exercem funcoes de docencia, investigacao
cientffica e extensao, complementadas pelas acti vidades de
adrninistracao e gestae universitaria.

3. a corpo de investigadores e constitufdo pOI' funcionarios
e agentes do Estado afectos a Universidade Licungo, integrados
na carreira de investigacao e que exercem fundamentalmente
as funcoes de investigacao e extensao, complementadas pela
docencia, prestacao de services e gestae universitaria.

4. 0 corpo tecnico e administrative da Universidade Licungo
e constitufdo por funcionarios e agentes do Estado que exercem
funcoes tecnicas e administrativas e actividades de assistencia
e/ou conexas.

5. a corpo discente e constitufdo por estudantes matriculados
nos cursos ministrados pela Universidade Licungo.

6. as visitantes e convidados, nacionais e estrangeiros,
integram temporariamente a comunidade academica, colaborando
nas actividades de docencia, investigacao, inovacao, extensao ou
actividades de outra natureza, para a viabilizacao da missao da
Universidade Licungo.

ARTIGO 21

(Heuniao da Comunidade untversltarla)

1. A comunidade universitaria reiine-se em acto solene uma
vez por ano, e extraordinariamente, se necessario.

2. Nesse acto, 0 Reitor presta uma inforrnacao global sabre 0

estagio do desenvolvimento da Universidade Licungo .

CAPiTULO V

Patrim6nio e Financiamento
ARTIGO 22

(Patrlmonlo)

o patrimonio da Universidade Licungo e constit ufdo peJo
conjunto dos bens e direitos que lhe sac ou sejam dotados pelo
Estado e por outras entidades, para a prossecucao dos seus fins,
au que par outro meio sejarn por ela adquiridos.

ARTIGO 23

(Financiamento do Estado)

1. A Universidade Licungo tern como fonte principal de receita
o Orcamento do Estado.

2. Cabe ao Estado garantir a Universidade Lie ungo as
verb as necessarias ao seu funcionamento, nos lirr:Jites das
disponibilidades orcarnentais.
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3. II Universidade Licungo clahma c prOpCH!0 sell orcarncnto
anual ao ( IIIverno.

4. A l Ini vcrxidade Licungn prcstu unuulmcntc COllt,lS aox

orgaos cornpctcntes do Estado, IlOS tcrrnos da lei.

(Recursos Financeiros)

Conxtituern recursos financcirox da lJniversidadc Licungo:
(I) As dotacoes que lhe forern concedidax pelo Extado;
h) Os rendimentos de bens proprios ou de que tenha frui<;ao:

i) as meios rnonetarios e titulos de valor depositados
nas suas contas bancarias e tcsoururia;

ii) As receitas resultantes da venda de services.
publicacoes ou de bens materials produzidos
pela Universidade Licungo ..

c) Os subsidies, subvencoes, doacoes, cornparticipacoes,
herancas e legados;

d) 0 produto da venda de bens pr6prios;
e) Os juros de eontas de depositos;

f) as saldos das contas dos anos anteriores;
g) 0 produto de emprestirnos contrafdos;
It) As receitas derivadas do pagamento de propinas;
i) a produto de taxas, emolumentos, multas e penalidades

e quaisquer outras receitas que legal mente Ihe
advenham.

CAPITULO VI

Estrutura e organiza{:ao
ARTIGO 25

(Cria~ao de unidades organicas)

1. A Universidade Licungo disp5e da faculdade de criar,
modificar, suspender e extinguir unidades organicas destinadas
ao ensino, investigacao, extensao e a prestacao de services a
comunidade, gestae e administracao universitaria, integrando
todas estas finalidades ou apenas algumas delas.

2. A faculdade expressa no mimero anterior, para alern de
carecer da autorizacao do Ministro que superintende a area do
ensino superior, encontra-se sob reserva tecnico-opinarivo de
outras entidades do Estado com interesse na decisao.

3. Compete ao Conselho Universitario criar as unidades
organioas de que trata 0 presente artigo.

ARTIGO 26

(Regulamentos)

1. Sem prejufzo da lei, dos presentes estatutos e demais normas,
as unidades organicas regern-se por regulamentos pr6prios,
elaborados de acordo com um regularnento-tipo, consoante
a natureza da unidade, a serem aprovados pelo Conselho
Universitario.

2. Quando as espeeificidades de determinadas unidades assim
o exijam, os respectivos regulamentos pod em conter normas
especfficas.

3. Os regulamentos referidos no presente artigo sac aprovados
pelo Conselho Universitario.

ART1GO 27

(Unidades Organicas)

1. A Uni versidade Lieungo estrutura-se em unidades organicas
que se subdivide em:

a) Uriidades academicas;
b) Urndades de pesquisa;
c) Urndades administrativas;
d) au rras unidades.

. ,
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2. Cu nx t it u c m u n id a d c x ucade m icus c de p cxqu is a

(/;1 Univcrsidudc l.icungo, as xcguintcx:

II) Extcnsocs das Univcrsidadcs:
Ii) lnsrituros Superiores:
c) Escolas supcriores:
iI) Faculdudcs.

:I. Cnnxlitucm unidudcs cspeciulizadas de pcxquisa, ox centrns
uni vcrsiuirios.

4. Integrum outras unidadcs du Universidade Licungo, sern
prejuizo para as que venharn a ser criudas, as seguinies:

a) Museux;
b) Fundacoes:
c) Associacoes;
d) Service de Accao Social;
e) Services de documentaciio/Unidade Editorial! Imprensa

Universitaria:
f) Centres de Sande.

5. As unidades administrativas contemplam ox services de
adrninistracao central, local e outros.

Unidades Acacernlcas

ARriGO 28

(Estrutura~ao e Autonomia)

I. As unidades academicas estruturarn-se por areas do saber e
realizam as funcdes essenciais da Universidade Licungo atraves
do leccionamento de cursos, desenvolvimento de aetividades de
pesquisa, extensao e a prestacao de services it comunidade.

2. Nas suas areas especfficas e no ambito dos respectivos
cursos, as unidades academicas gozam de autonomia pedag6giea.
cientffica, administrativa e disciplinar.

3. As unidades academicas gozam, igualmente, de autonomia
de gestae patrimonial e financeira, relativamente aos recursos
pr6prios.

SlJBSEC(,":A.O I

Faculdades

ARTIGO 29

(Conceito e Prerrogativas de Cria~ao)

A UniversidadeLicungo goza da prerrogativa de criar, em seu
devido tempo, as faculdades que julgar necessarias ao seu pleno
funcionamento e alcance da sua missao.

SUBSECC;A.O "

Escotas Superiores

ARTIGO 30

(Conceito e Prerrogativas de Cria~ao)

A Universidade Licungo goza da prerrogativa de criar, em seu
devido tempo, as eseolas superiores que julgar necessa-i as ao seu
pleno funeionamento e alcance da sua rnissao.

SEC<;:A.O"

Unidade de Formacao Profissionalizante

ARTIGO 31

(Funcoes Principais)

1. A unidade organica profissionalizante da Universidade
Licungo esra vocacionada a promover cursos e fOl'mac;:6es



de car.icrer profissionalizantc. nos difcrcntcx dominios, para 0

publico em geral, incluindo os Iuncionario« plihlicos c "genies
do Esl;luo e. dispoe de regularnento proprio. SC1l1 prcjuizo UOS
estatuto-, C do regularnenro gcral da llniversidadc.

2.0 rcgulumcnto dnUnidadc de Forrnacilo Profissionalizantc
defi nc a natureza dos curses, () perf I dox estudantes. ox curricu!«
e dernais actividades inercutcx an xeu [uncionamcnro.

Centres Universitcirios

AI{TI(;O 32

(Fun~6es Principais)

I, Os centros universitarios estruturarn-se por dornfnios
cientfficos especificos, tendo como funcoes principais, a pesquisa,
extensao, colaboracao no ensino rninistrado pelas unidades
academicas e a prestacao de services a Universidade Licungo
e a comunidade.

2. A actividade de pesquisa congrega a participacao de
investigadores, docentes, discentes e tecnicos em domfnios
especfficos do saber que pela sua especializacao ou complex idade,
requeiram uma estrutura especial mente constitufda para 0 efeito.

ARTIClO 33

(Autonomia)

1. No ambito das respectiv as actividades, os Centres
Universitarios gozam de autonomia cientifica, administrativa,
disciplinar, regulamentar, sem prejufzo dos estatutos e outros
dispositivos gerais da Universidade Licungo.

2. Os Centros Universitarios gozam, igualmente, de autonomia
de gestae patrimonial e financeira, relativamente aos seus recursos
pr6prios.

3. Os Centros Universitarios poderao usufruir de outras
atribuicoes da autonomia universitaria, alem das que se referem
os mirrieros anteriores.

ARTIGO 34

(Orgaos de Gestao)

A ge stao dos Centros Univer s itar ios e feita atraves
dos segui ntes orgaos:

a) Conselho de Centro;
b) Director;
c) Conselho de direccao;
d) Conselho cientffico.

SEcC;AoIV

Unidade de Ensino a Distancia

ARTIGO 35

(Centro de Ensino a Distancia)

1. 0 Centro de Ensino 11Distancia constitui uma unidade da
Universidade Licungo e funciona segundo regulamento proprio,
definindo 0 modelo e a matriz do ensino a ministrar, 0 perfil dos
estudantes a admitir, os curricula apropriados a este tipo de ensino
e demais actividades do seu funcionamento.

2. Nos termos a definir em regulamento proprio, os centros de
ensino a d istancia poderao estabelecer as formas de articulacao
com as Faculdades, Escolas Superiores e outras unidades
organic-as da Universidade Licungo.

IlJ,l

Unidades Administrativas

Alnl(;() :lC)

(Objecto)

I. As unidadcs udminixtnuivus prossegucm a act ividadc brisicu
dc adrn inist ral;ao' c gcxtiio cent ral Oll loca I. dando prov imenlo

;IS uecisiics tornadas pelos (lrguos cornpetentcs du Univcrsidade
Licungo.

2. As unidadcs administrativas assegurarn a correctu exccucao
das deliberacocs do Conselho Universitario, das rccorncndacoes
ou decisoes dos outros orgaos, bem como 0 curnprimento da
lei, dos regularncntos e norrnas em vigor na fun<,:ao publica e na
Universidade Licungo.

3. As unidades administrati vas actuarn nas areas de assessoria,
services, administracao e gestae, entre outras,

SEc<;:AoVI

Outras Unidades

sunSEC<;:AO I

Service de Acyao Social

ARTIGO 37

(Natureza e Orqanizacao)

1. 0 Service de Ac<;50 Social e urna unidade or ganica
vocacionada para prestar services de apoio a cornunidade
universitaria.

2. 0 Service de Accao Social organiza-se em:
a) Assuntos estudantis;
b) Assuntos dos funcionarios e agentes do Estado adstritos

11Universidade Licungo;
c) Outros.

SlJBSEC<;Ao II

Assoclacoss

ARTIClO 38

(Reconhecimento Instituoional)

1. A Universidade Licungo reconhece 0 direito da Comunidade
Uni versitar ia constituir-se em associacoe s a u trinornas
relativamente aos orgaos de direccao da instituicao, para a defesa
dos interesses dos seus mernbros, com natureza jurfdica propria,
sede e objectivos proprios.

2. A Universidade Licungo reconhece 0 papel e. apoia as
associacces proporcionando-lhes os espacos e as cond i<;6es para
o exercfcio autonomo das suas actividades e 0 direito de serem
ouvidas sobre as actividades da UniversidadeLicungo nos term os
da lei e dos estatutos da Universidade Licungo.

3. A constituicao, funcionamento e modos de articul 80<;8.0entre
as associacoes e a Universidade Licungo sac estabele cidos por
estatutos e regulamentos, respeitando-se, porern, 0 consi gnado nos
estatutos da Universidade Licungo e nos regulamentos a plicaveis.

CAPITULO VII

6rgaos da universidade

ARTIGO 39

(6r9aos de Dlreccao)

A Direccao da Universidade Licungo e e x erci oa pelos
seguintes orgaos:

a) Conselho Universitario:
b) Reitor;
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(') Consclho Acadcmico:
If) Consclho de Directorcx.

fll(II(;() 40

(Requlamentos e Mandatos dos Orqaos de Direccao)

I. Os (lrgans consuliivos Iuncionam segundo rcgulamcntox
propriox, apruvados pelo Conselho Univcrxiuirio.

2. O~ mandutos dos rnernbros de direcciio sao de cinco ())
anos, findos os Quais manter-xe-iio em exercfcio, com as mcsmas
competencias e;ltribuic;oes, ale a sua reconducao ou substituicflo.
nos terrnos legais.

3. Exceptuarn-se do previsto no n." 2 os rnernbros que integrum
estes 6rgaos par inerencia de funcries,

SE('c,~AO I

Conselho Universltario

AWrJ(;o41

(Oefinic;:ao)

o Conselho Universitario e 0 6rgao superior de decisao da
Universidade Licungo.

ARTIGO 42

(Composlcao)

1. 0 Conselho Universitario tern, na totalidade, 22 membros,
com a seguinte cornposicao:

a) Reitor;
b) Dois Yice-reitores;
c) Um representante de directores das extens6es da

Universidade;
d) Tres representantes do corpo docente;
e) Urn representante do corpo de investigadores;
f) Dais representantes do corpo discente;
g) Urn representante de directores de faculdades/escolas;
11) Urn representante do pessoal tecnico administrativo;
i) Dais representantes da Sociedade Civil de areas afins

as linhas de formacao da Universidade Licungo,
incJuindo representantes do sector privado;

J) Quatro personalidades extern as, de reconhecido merito,
nao pertencentes a Universidade Licungo, com
conhecimentos e experiencia relevantes para esta, dos
quais urn e 0 Presidente do Conselho Universitario:

k) Quatro representantes do Governo, indicados pelo
ministerio de Tutela.

2. Os membros identificados nas alineas c), d), f), g) e h) do
mimero anterior sao eleitos, respectivamente, pelos Directores das
Extensoes da Universidade, Docentes, Investigadores, Directores
de faculdades e ou escolas e pelo Corpo Tecnico Administrative.
se ao case for aplicavel.

3. Os rnembros referenciados nas alfneas i) e j) do n." I
sao cooptados pelo conjunto dos membros que constam das
antecedentes aIfneas c), d), e),f), g) e h) por maioria absoluta, com
base em propostas devidarnente fundamentadas e subscritas por
pelo menos, urn terce destes membros, nos termos do regulamento
referenciado no mimero anterior. •

4. 0 Reiter e os Yice-reitores participam das reunioes
do Conse lho Universitario, sem direito a voto.

ARTIGO 43

(Presidencia)

1. 0 P'residente do Conselho Universitario e eleito pelo
Conselho Uni vers itar io, por maioria abscluta, de entre

os rncmbros idcnti licndo-; Ila alinca j) do 11." I do anigo 42,
c dispoc till vutu UCqualidadc.

2. COIllPc!C ao Prcsidcnrc do Consclho l Jnivcrxittirio:

(/) COIlV(icar c prcsidir as reunifiesdo ( 'onselho Univcrsiuirio:
h) Asscgurar () cumprimcnto das leis c a rcgularidude ~Ias

delibcrucocs:
c) Declararou verificar as vagas no Consclho Univcrsiniriu

c proccdcr £Is slibslitllic,:(ICS devidas, nos tcrmos dox
prcscntcs Estaunos.

3. 0 Presidente do Consclho Univcrsiuirio nilo represent a
a Univcrsidude Licungo, niio Ihe cabendo pronunciar-sc ern nome
desta, nern interferir nus competencies dos outros 6rgaos.

(Mandato)

l. Com excepcao dos mernbros por inerencia de func;6es,
e do representante do corpo discente, a duracao do mandata dos
rnembros do Conselho Universitario e de quatro (4) anos.

2. 0 representante do Corpo discente, tem 0 mandate de dois
(2) anos.

3. A substituicao do Reitor nao afecta a continuidade dos
restantes membros ate 30 fim do mandato.

4. Os mernbros eleitos ou designados nao pod em ser
destitufdos, salvo pelo proprio Conselho Universitario, por
maioria absoluta des seus membros, em caso de faIta grave, nos
termos do regimento do proprio orgao,

5. Os processos eleitorais para a constituicao de novo Conselho
Universitario devem ter lugar em tempo oportuno para que as
tomadas de posse deles decorrentes ocorram ate trinta dias ap6s
a termo fixado para os anteriores mandatos.

6. Perdem 0 mandato os membros que nao cumpram as regras
estabelecidas no regimento do Conselho Universitario, sendo
substitufdos nos termos neles definidos.

7. A substituicao e realizada, no casu dos membros eleitos,
atraves do primeiro candidate que se seguir na ordem de
precedencia da respectiva lista, e, no caso dos membros
cooptados, atraves de novo processo de cooptacao.

ARTIGO 45

(Oornpetenclas)

1. Sac competencias do Conselho Universitario:
a) Aprovar 0 seu regimento;
b) Eleger 0 seu Presidente, de entre os seus membros

externos, por maioria absoluta dos votos validamente
expressos;

c) Aprovar a proposta de alteracoes dos presentes Estatutos,
nos term os da Lei do Ensino Superior;

d) Preparar 0 processo eleitoral e eleger os candidates aos
cargos de Reitor e Vice-reitores nos termos da Lei,
dos presentes Estatutos e do regulamento eleitoral que
para 0 efeito aprove;

e) Apreciar os actos do Reitor, dos Yice-Reitores
e dos orgaos de Gestae da Universidade Licungo;

.fl Propor as medidas consideradas convenientes ao born
funcionamento da Universidade Licungo;

g) Aprovar os regulamentos atinentes a simbologia da
Universidade Licungo e seu uso;

II) Aprovar a criacao, modificacao e extincao de unidades
organicas, cursos universitarios, ouvidos OS 6rgiios
colegiais institufdos nos termos dos presentes estatutos,
sem que tal implique alteracao destes;
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i) Aprovar os regulamcntos de llrg)lls culcg ia i». d;IS
unidades academicns. das unidadcs de ill\'CSlig;Il;:IlI.
de unidades espcciaix, de (Jutras unidadcs incluindo o
sell proprio regulamento:

j) Analisur e aprovar 0 plano e orcamcutox anunix ussim
como o relutorio de act ividades c 0 n:lalt')rio de contas:

/..) Analisar C aprovar pianos e prograrnax de mcdio C longo
prazos de desenvolvirnenio da insiituicito:

/) Desempenhar as dernuis func;oes previstax nil Lei ou nos
presentes Estatulos.

1. Sob proposta do Reitor, compete ainda au Cunsclho
Universitario:

a) Aprovar os pianos anuais de actividades e apreciar
o relat6rio anuul das actividades da Uni versidade
Licungo;

b) Aprovar as contas anuais consolidadas da insrituicao:
c) Fixar as propinas devidas pelos estudanres;
d) Pronunciar-se sobre outros assunros que Ihe sejarn

submetidos pelo Reitor.

3. As deliberacoes do Conselho Universitario sao aprovadas
por maioria simples, excepto nos casos previstos na Lei e nos
presentes Estatutos.

4. A convocat6ria das reunifies e a conducao dos trabalhos ate
a eleicao do Presidente sac asseguradas peIo decano de entre os
rnernbros a que se referem as alfneas a) e b) do n." I do artigo 42.

5. 0 Conselho Universitario deve ter acesso, em tempo util,
a inforrnacao que considere reIevante para 0 exercfcio das suas
funcoes, podendo solicita-la a entidades externas e a outros
orgaos da U niversidade Licungo ou das suas unidades organicas,
incluindo os orgaos de natureza consultiva.

6. Em todas as materias da sua competencia, 0 Conselho
Univer sitar io po de solicitar pareceres a outros orgaos da
Universidade Licungo ou das suas unidades organicas,
nomeadamente aos 6rgaos de natureza consultiva.

7. Nao sao permitidas abstencoes nas votacoes do Conselho
Universitario,

ARTIGO 46

(Reunloes do Conselho Unlversltarto)

1. 0 Conselho Universitario retine ordinariamente duas vezes
por ana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Presidente, por sua pr6pria iniciativa, a solicitacao do Reitor ou
ainda de um terce dos membros que comp6em este orgao.

2. 0 Reitor e Vice-Reitores participam nas reuni6es
do Conselho Universitario, sem direito a veto.

3. Os Directores das unidades organicas e outras personalidades
podem ser convidados a participar nas reuni5es do Conselho
Universitario, sem direifo a voto, para se pronunciarem sobre
assuntos da respectiva especialidade.

ARTIGO 47

(Incompatibilidades)

1. Os membros cooptados nao podem exercer simultaneamente
funcoes em orgaos de gestae de outras instituicoes de ensino
superior.

2. Considera-se automaticamente suspenso 0 mandato de
qualquer membro do Conselho Universitario que apresente a
sua candidatura ao cargo de Reitor ou Vice-Reitor, a partir da
respectiva forrnalizacao nos term os do regulamento eleitoral
ou, se em momento anterior, desde a manifestacao publica da
respectiva intencao de candidatura.

3. 0 membro do Conselho Universitario que tenha tido
intel'ven~ao na aprovacao do regulamento eleitoral considera-

)lJ5

xc inelcg ive! em rela~'fl() all proccsxo clc itoru l para Rei tor
imcd ia tu mente suhxcq ucntc a cssa i111ervcIH,:;I11.

Conselho Academico

i\J(TJ(;() 41\

(Deflnlcao)

() Conselho Acadcmico c urn <lrgiioconxulti vo do Reitor para
a gcstao de ussuntos academicos. pedagogicos. invcstigucao
C cxtensao da Universidade Licungo.

ARTI(;O 49

(Cornposicao )

o Conselho Acadernico tem a seguinte cornposiciio:
a) Reiter, que () convoca e preside;
b) Vice-Reitores;
c) Director da Extensao da Universidade;
d) Director Acadernico:
e) Director Cientffico;
j) Dez docentes e investigadores representantes das areas

cientfficas, eleitos dentre Professores Catedraticos,
Associados, Auxiliares e Assistentes;

g) Quatro Directores eleitos pelo Conselho de Directores.

ARTIGO 50

(Cornpetenclas)

Compete ao Conselho Academico, em especial:
a) Pronunciar-se sobre os curricula, bem como 0 nfvel do

ensino ministrado e medidas para a sua progressiva
elevacao:

b) Pronunciar-se sobre a investigacao cientffica realizada,
propondo medidas para a sua intensificacao e definindo
prioridades;

c) Propor ao Conselho Universitario a criacao e extincao de
cursos universitarios e unidades organicas ;

d) Prop or ao Conselho Univer si t ar io a Iter acoe s
aos Estatutos;

e) Propor ao Conselho Universitario 0 seu regu lamento assim
como outros regulamentos de caracter pe.dagogico,
cientffico e disciplinar, hem como atrer acoes aos
regulamentos existentes;

J) Pronunciar-se sobre os pIanos de forrn aca o de pos-
graduacao, mestrado e doutorarne nto do pessoal
universitario:

g) Pronunciar-se sobre a concessao de tftulos honorfficos;
h) Pronunciar-se sobre a componente academic a do plano

e relat6rio anual de actividades;
i) Criar comiss6es permanentes au rernpor arias para

tratarem de temas ou assuntos especificos.

SEC<;Ao III

Conselho de Directores

ARTIGO 51

(Definicao)

o Conselho de Directores e um 6rgao consultivo do Reitor,
para a gestae corrente da vida universitaria.

ARTIGO 52

(cornpostcao)

1. 0 Conselho de Directores tern a seguinte compoS icao:
a) Reitor;
b) Vice-Reitores;
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c) Dircctores de unidadcs acadcmicas c de pcxquisa:
rf) Directores de .ircas ndminisuutivus:
(') Cnmpoern, ainda, 0 Conxclhu de Directorcs, convidados

. que sejam espccialistas das matcrias em agenda.
2. () Rcgularnento cspecifico indicar.i ourrus unidadcs

organicas para os efeitos do n." J .

3. () Conselho de Dircctorcx rctinc-sc duas vexes por scmcstrc
e e prcxid ido pelo Reiter.

ART](;(J 53

(Cornpetencias do Plenarlo)

1. Compete ao ConseJho de Directores pronunciar-sc sobre
assuntos agendados peJo Reiter, ou cuja aprcciacao seju aprovada
peJo proprio orgao, sob proposta de qualquer dos seus membros.

2. Compete, especialrnente, HO Conselho de Directores:
(/) Pronunciar-se sobre 0 plano e orcarnento e sobre os

relat6rios anuais de actividades e financeiros;
h) Analisar 0 funcionamento corrente das unidades

organicas;
c) Propor rnaterias a serern submetidas aos Conselhos

Universitario e Academico;
d) Analisar e promover urna meJhor articulacao entre

as unidades orgflnicas e os services cenrrais;
e) Debater e encontrar metodologias comuns para tratar de

problemas do foro pedag6gico, disciplinar, gestae de
reeursos humanos, gestae adrninistrativa, patrimonial
e financeira;

f) Acompanhar os pianos de actividades e estrategicos;
g) Aeornpanhar os program as de pesquisa e projectos

de expansao da Universidade Licungo.

ARTIGO 54

(Cornpeteneias do Presidente)

Ao Presidente do Conselho de Directores compete,
nomeadamente:

a) Convocar e presidir as reunioes, decIarar a sua abertura,
suspensao e eneerramento;

b) Conceder a palavra e assegurar a ordem dos debates;
c) Sistematizar e sintetizar os consensos, destacar assuntos

, e materias susceptfveis ainda de debate e/ou votacao;
d) Dar conhecimento das mensagens, inforrnacoes,

explicacoes e convites que the sejam dirigidos;
e) Por ii. discussao e votacao as propostas, mocces e os

requerimentos admitidos;
.f) Apresentar a proposta de plano financeiro;
g) Apresentar 0 relat6rio de actividades da instituicao;
11) Designar 0 secretariado.

SEC<;:AO IV

Reitor e Vice-Reitores

ARTIGO 55

(Perfil)

o Reitor e os Vice-Reitores da Universidade Licungo sao
cidadaos de nacionalidade mocambicana, coin 0 nfvel acadernico
de Doutoi-, com a experiencia de pelo menos 10 anos como
docente, com a categoria minima de professor auxiliar, de
reconhecido merito profissional, cornpetencia tecnica, idoneo,
com capacidade de agregar e influenciar varias sensibilidades e
grupos de interesses, quer de nfvel interno, quer de nfvel externo,
na realiza<,<lioda missao e objectivos da instituicao, e capazes
de dirigir a instiruicao no contexte do programa de formacao
e desenvo] vimento do pals.

I StiR/I,' - N(jfln~H(} .1'1'

(Norneacao e Mandato)

I. () Rcitor C llS Vicc-Rcitores da Univcrsidudc l.icungo
S~() nomcados pclo Prcxidcntc da Republica. soh prnpost a
du Consclho Univcrxiuirio.

2. 0 mandate do Reiter c dox Vicc-Rcitorcx c de 5 (cinco)
unos, podcndo xcr renovudo,

/\I{TI(;O 57

(Cornpetenclas do Reitor)

I. Sao cornpetencias do Reitor:
a) Dirigir e representar a Universidade Licungo;
b) Nomear e cessar directores, assessores, chefes de

departarnentos, chefes de reparticoes e demais titulares
de orgaos da Universidade;

c) Assegurar a correcta execucao d as deliberucoes
do Conselho Universitario e das recornendacoes
aprovadas pelos orgaos bem como 0 cumprimento
dos regulamentos e norrnas em vigor na Universidade
Licungo:

d) Propor ao Conselho Universitario a estrutura das unidades
organicas, bem como as alteracoes que venham a ser
necessarias;

e) Propor ao Conselho Universitario as linhas gerais de
orientacao da vida da Universidade Licungo, os planes
de medic e longo prazo, 0 plano e orcarnento anuais,
e os relat6rios anuais de actividudes e eontas;

f) Outras cornpetencias.
2. Cabem ao Reitor as competencies que par lei ou pelos

estatutos nao sejam atribufdas a outros orgaos da Universidade
Licungo.

3.0 Rei tor podera delegar algumas das suas competencias aos
Vice-Reitores e aos Direetores das unidades organicas.

4. Nas suas ausencias, impedimentos ou incapacidade
temporaria e/ou prolongada do Reitor e substitufdo por urn
dos Vice-Reitores por ele designado.

5. Caso a situacao de incapacidade se prolongue par mais de
noventa dias, 0 Conselho Universitario deve pronunciar-se acerca
da designacao e da oportunidade de um processo de nomeacao
de urn novo Reitor.

6. Em caso de rernincia ou reconhecimento pelo Conselho
Universitario da situacao de incapacidade permanente do Reitor
desencadear-se-a 0 processo de norneacao de um novo Reitor.

7.0 procedimento indicado no rnimero anterior sera observado
em caso de morte.

ARTIGO 58

(A.reas de Actuacao)

1. Os Vice-reitores dirigem 0 pelouro acadernico e 0 pelouro
administrativo.

2. Os Vice-Reitores sac coadjuvantes do Reitor e exercem as
competencias que por ele lhes forem delegadas.

SUBSEC<;:AO II

Directores e Assessores

ARTIGO 59

(Areas de Actuacao)

I.Os Directores representam e dirigem as respectivas unidades
organicas.

2. Os Assessores do Reitor assistem 0 Rei tor na respectiva area
de competencias para as quais forern indicados.



ART!!;O 60

(Norneacao e Mandato)

1. Ox Directores das Unidudes Orgfinicax s,j() nomcudos
pelo Reilor.

2. A durac Io do rnanduto dox Directorcs dus Unidadcx
Orgiil1icas e de 3 (tres) anos, renoviivel uma vcz.

3. Os Dire ct ore s d as Exicnsoes da Univcrsidude SaD

equiparudos ao Director-geral de Instituic,:oes de Enxino Superior.

CAPITULO VIII

6rgaos de Gestae das Unidades Acadernicas
SEC(:AO I

Disposlcoes Gerais

ARTIGO 61

(Requlamentacao)

As Unidades Orgiinicas da Universidade terao regulamentos
proprios aprovados peJo ConseJho Universitaric, de acordo com
o respective regularnento-tipo que definira a sua organizacao
e funcionamento.

SEC<;:AO II

Faculdades

ARTIGO 62

(Gestae)

A gestae das Faculdades e exercida pelos seguintes orgaos:
a) Conselho de Faculdade;
b) Director;
c) Conselho de Direccao;
d) Conselho Cientffico.

SEC<;:AO III

Escolas Superiores

ARTIGO 63

(Gestae)

A gestae de Escolas Superiores e exercida pel os seguintes
orgaos:

a) Conselho de Escola;
b) Director;
c) Conselho de Direccao;
d) Conselho Tecnico-Cientffico.

CAPITULO IX

Cursos, Graus, Certificados, Diplomas, Titulos e Prernios
Acadernlcos

ARTIGO 64

(Cursos)

1. A Universidade Licungo ministra cursos de graduacao
superior conducentes a obtencao de nfveis de Licenciatura e
realiza aC<;:6ese cursos de pos-graduacao para a obtencao dos
nfveis de Mestrado e Doutoramento. .

2. A Universidade Licungo realiza cursos especializados,
vocacionais de acordo com a legislacao especffica.

ARTIGO 65

(Regime dos Cursos)

1. 0 perfil profissional, os objectivos de formacao, 0 plano
de estudos, os prograrnas, as metodos de ensino e de avaliacao

ItJ7

de conhccimcnros e ()S reg imc» pctlil!}.(lgic()s de Iuncionamcnto
de cudu cursu s50 aprovudox pclo Conxclho de Univcrsiuirio.

2. As act,:()cs de rorllla(Jio C( mduccntcx ;1 obtcn ~'J() de grau de
Mestre e de Doutor constant de rcgulamcnto pn")prio aprovado
pclo Co nxclho Univcrsir.irio, soh propusla tI() consclho de
dircc(;iiu da respccriva unidade org;lIlica.

(Graus, Certificados e Diplomas)

1. A Universidade Licungo outorga os gruus de Licenciudo.
Mestre e Dourer aquelcs que conclucm os rcspectivos cursos
ou ae<,:iiesde graduacao superior ou pcis-graduacao, eonferindo
diplomas que sfio assinados pelo Reiter e pelo Director da
respectiva unidade organica.

2. A Universidade Licungo confere certificados aos curses
especializados, vocacionais e de curta duracilo, de acordo com
a Iegislac,:ao vigente.

3. A Universidade Licungo emite certificados de participacao
e de aproveiramenro da parte lectiva aos que nao concluarn os
curses mencionados no artigo precedente, que san assinados pelo
Reiter ou pelo Director da rcspectiva unidade organica, Oll por
outra entidade devidamente autorizada pelo Reiter, nos termos
do regularnento.

ARTIGO 67

(Outros Cursos)

A Universidade Licungo, por si ou em cooperacao com os
orgaos do Estado, ernpresas e outros seetores, organiza e realiza
curs os de especializacao, actualizacao e de extensao, para a
prornocao cientifica e actualizacao de conhecimentos.

ARTIGO 68

(Tftulos Honorificos)

A Universidade Licungo outorga tftulos de Professor Honoris
Causa e de Doutor Honoris Causa a personalidades eminentes
que se tenham distinguido no Ensino, na Investigacao Cientffica,
nas Ciencias, nas Letras, nas Artes e na Cultura em geral ou que
tenham prestado services relevantes a Humanidade, a Nacao
eu a Universidade.

ARTIGO 69

(Professor Emerlto)

A Universidade Licungo outorga 0 titulo de professor emerito
aos professores jubilados que se aposentem antes au depois de
atingir 0 limite de idade que tenham dado uma co-ntribuicao
especial numa determinada area.

ARTIGO 70

(Premlos Acadernlco s)

A Universidade Licungo pode atribuir prernios academicos a
individualidades nacionais e estrangeiras pelo reconnecimento
das actividades desenvolvidas em prol da Universidade> Licungo
e do pais.

CAPITULO X

Dlsposicoes Finais

ARTIGO 71

(Abertura e Termo do Ano Acadernlco)

I. A abertura e termo do ana acadernico cons tarn de urn
calendario aprovado pelo Conselho Universitario.
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2. 0 ann acadernico abre oficialrnentc com urna cerim6nia
solene pres idida pe lo Reitor da Universidude Licungo e
na presenca de representanies da cumunidade uni versiuiria
e convidados.

ARTI(;O 72

(Estatuto de Pessoal)

1. Integram 0 quadro de pessoal da Universidade Licungo us
docentes, investigadores e corpo tecnico administrativo com ou
sem exclusividade, que estejam definitivamente provides nos
quadros da instituicao, sendo-lhes aplicavel 0 Estatuto Geral dos
Funcionarios e Agentes do Estado em tudo 0 que nao colidir com
o estatuto de pessoal das instituicoes piiblicas de ensino superior
e normas complementares.

2. As categorias e respectivas formas de provimento, os
quaJificadores e carreiras profissionais, os direitos e deveres de
cada categoria, as condicoes de ingresso, avaliacao, promocao,
cessacao de funcoes dos elementos integrantes do corpo
docente, investigador, corpo tecnico e administrative constam

. de reguIaJilenta.yiio especffica. '...
3. Os doce~tes estrangeiros contratados que colaboram nas

actividades de ensino, investigacao e extensao saoequiparados
aos nacionais em tudo que nlio contrariar a legislacao em vigor.

ARTIGO 73

(Regulamento Gerallnterno)

Compete ao Ministerio que. superintende a area do Ensino
Superior a apreciacao doregulamento geral interno da
Universidade Licungo, 0 qual sera aprovado noventa dias, ap6s a
publicacao dos presentes estatutos, nos termos da Lei do Ensino
Superior.

Anexo

Glossa~o ..

Para efeitos dos presentes estatutos, considera-se:
a) Centros Universitdrios sao unidades de pesquisa,

abrangendo uma ou mais areas de conhecimento e
gozam de autonomia, DOlimite das suas atribuicoes,

b) Curriculo e uma construcao do conhecimento,
pressupondo a sisternatizacao dos meios para que
esta construcao se efective e as formas de assimila-Io.

c) Curso e uma organizacao de materias cientfficas
e experiencias de aprendizagem relacionadas e
ministradas numa base regular e sistematica, geralmente
por urn perfodo de tempo previarnente fixado ou de
acordo com urn sistema de creditos academicos e
conducentes a obtencao de uma qualificacao de nfvel
superior. .

d) Escolas Superiores sac instituicoes de ensino superior
filiadas, ou nao, a uma universidade, a um instituto
superior ou a uma academia, que se ded.icam ao ensino
e a extensao, num deterrninado ramo do conhecimento
e que estao autorizadas a conferir graus e diplomas
academicos,

e) E.xtensiio da Universidade e uma unidadeorganica
pertencente a universidade e dirigida por urn Director.

fJ Faculdade e a unidade academica primaria de uma
universidade que se ocupa do ensino, pesquisa,
extensa.o e aprendizagem Dum determinado ranio de

, ~
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. saber, envolvendo a inlerau<;iiode varios depal1amenlos
acadcrnicos e a provisao de ensino cond ucente a
obtencao de urn grau ou diploma.

g~ lnvestigaciio cientifica e todo t ipo de actividade
conducente a producao de novo conhecimento usandn
() procedirnento cientffico.

II) Professor Emerito e urn professor reforrnado, a quem
Ihe foi arribufdo 0 titulo de professor Ernerito, pela
contribuicao especial qee deu e pod era continuar a dar
a Instituicao de Ensino Superior.

i) Professor Jubilado e a denorninacao oficial atribufda aos
docentes reform ados se enquadrados na categoria de
docentes. -

j) Publicaciio Cientifica e todo 0 trabalho cientffico
disseminado atraves de publicacoes especializadas
(revistas, peri6dicos, cadernos, editoras), com
particular relevancia para aquelas que obedecern
ao mecanismo de revisli.o an6nima pel os pares, ou
qualquer trabalho cientffico ou academico para cuja
publicacao tenha havido revisao e parecer favoravel
por parte de conselhos cientfficos de faculdades,
universidades ou 6rgaos editoriais .

_.k)Professor.visitante. e uma-personalidade com categoria+
de professor, nacional e/ou'estrsngeiro, que pode ser .
contratado porum perfodo de ate dois anos.renovaveis ..

l) Unidade Academica e 0 6rgao basico da universidade
corn organizacao,' estrutura e rneios necessaries para
desempenhar todas as actividades e exercer todas as
funcoes essenciais ao desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensao, tendo como cornpetencia
planificar, coordenar, execntar e avaliar as actividades
de ensino, pesquisa eextenseo, assim como a aplica~ao
dos recursos orcamentais e patrimoniais que Ihe forem

. alocados. .
m) Unidade Orgtinica e a base institucional, sem autonomia

jurfdica, de natureza pedag6gica, cientffica ou
administrativa, de uma universidade, esc61a,. ou
centro, atraves da qual estas entidades organizam
e desenvolvem as suas actividades,
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SUMARIO

Conselho de Ministros:

Decreto n." 212019:

Extingue a Universidade Pedag6gica criada pelo Decreto
n." 13/1995, de 25 de Abril e revogao respectivo Decreto.

Resoluc;:ao n," 8/2019:

Ratifica 0 Termo da Garantia, emitido em 27 de Dezernbro de
2018, nomontante de 2.343.189.716,04 (doismil, trezentose
quarenta e trss rnilhoes, centoe oitenta e novemil, setecentos
e dezasseis Meticais e quatro centavos), dcstinado ao apoio
a PETROMOC na irnportacao de cornbustfvel no perfodo
de 26 de Dezembro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019, junto

·····dQ}v1i1IeniumBim.

Resolu~ao n.O 9/2019:

Ratifica 0 Termo cia Garantia, emitido em 27 de Dezembro de
20 18, no montante de 1.868.012.959,39 (mil, oitocentos e
sessenta C oito milhoes, doze mil, novecenlos e cinquenta e
nove Meticais e trinta C quatro centavos), destinado ao apoio

a ?ETROMOC na irnportacaode combustfvel no perfodode
26 de Dezernbro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019.junto do
Bel - Banco Comercial c de Investirnentos.

Resoluc;:ao n." 10/2019:

Rutifica a Carta de Fianca, ernitida ern 27 de Dczcmbro de 2018.
no montuntc de 1.356.728.458.:\3 (rnil.trczcntos c cinqucnta

e seis milhdcs, setccentos e vinte c oito mil. quatroccntos e

cin qucnta e'oito Meticals c trinta c Ires centavos), dcstinado
a rccstruturucflo da dfvida da Ernprcsa l.inhas Aercas
de Mocarnbiquc, S.A .. junto do Moza Banco.

Decreto n." 212019

de 13 de Fevereiro

Havendo necessidade de reestruturar 0 Ensino Superior
de modo a dotar as Universidades Ptiblicas de mecanismos
de administracao e gestae mais eficientes e capazes de responder
de forma proffcua a din arnica actual do Pals, ao abrigo do disposto .
no n." 1 do artigo 15 da Lei n." 27/2009, de 29 de Setembro-Lei
do Ensino Superior, 0 Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1. E extinta a Universidade Pedagogics criada pelo
Decreto n." 1311995, de 25 de Abril, e revogado 0 respective
Decreto.

Art. 2. Os recursos humanos, materiais e financeiros
da UniversidadePedag6gica transitam para as novas Universidades
criadas conforme indicacao expressa nos respectivos Decretos.

Art. 3, A conservacao e gestae do acervo documental
da extinta Universidade Pedag6gica fica sob responsabilidade
da Universidade Maputo.

Art. 4. Sao revogadas todas as normas que contrariem
o presente Decreto.

Art. 5. 0 presente Decreto entra em vigor na data da sua
publicacao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 29 de Janeiro
de 2019.

Publique-se,
o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosario.

Resolw;ao n." 8/2019

de 13 de Fevereiro

Havendo necessidade de dar cumprimento as formalidades
previstas no n." 2 do artigo 13 do Decreto n." 77/2017. de 28 de
Dezembro, 0 Conselho de Ministros determina:

Dnico: E ratificado 0 Termo da Garantia, ernitido em 27 de
Dezembro de 2018, no montante de 2.343.189.716, 04
(dois mil, trezentos e quarenta e tres milhoes, eento
e oitenta e nove mil, setecentos e dezasseis Meticais
e quatro centavos), destinado ao apoio a PETROMOC
na importacao de combustfve! no perfodo de 26
de Dezembro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019. junto
do Millenium Bim.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 5 de Fevereiro
de 2019.

Publiquc-se.
o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinlio do Rosario.
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Resoluc;ao n." 9/2019 Hesolucao n." 10/2019

de 13 de Fevereiro

Ha vendo necessidade de dar cumprimento as formalidades
previstas no n." 2 do artigo 13 do Decreto n." 77/2017, de 28
de Dezembro, 0 Conselho de Ministros determina:

Vnico: E ratificado 0 Termo da Garantia, emitido em 27 de
Dezembro de 2018, no montante de 1.868.012.959,39
(mil, oitocentos e sessenta e oito milhoes, doze mil,
novecentos e cinquenta e nove Meticais e trinta
e quatro centavos), destinado ao apoio a PETROMOC
na irnportacao de combustfvel no perfodo de 26
de Dezembro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019, junto
do BCI - Banco Comercial e de lnvestimentos.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 05 de Fevereiro
de 2019.

Publique-se.
a Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosario.

de 13 de Fevereiro

Havendo necessidade de dar cumprimento as formalidades
previstas no n." 2 do artigo 13 do Decreto n." 77/2017, de 28 de
Dezembro, 0 Conselho de Ministros determina:

Vnico: E ratificada a Carta de Fianca, emitida em 27
de Dezembro de 2018, no montante de 1.356.728.458,33
(mil, trezentos e cinquenta e seis milhoes, setecentos
e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito Meticais
e trinta e tres centavos), destinado a reestruturacao
da dfvida da Empresa Linhas Aer e as de Mo-
cambique, S.A., junto do Moza Banco.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 5 de Fevereiro de
2019.

Publique-se.

o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosario.
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