
2.5. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E ACADÉMICA 

Actualmente, a FEUMN ocupa no Edifício Mandume, sete salas de aulas, tendo 

contudo, grandes limitações em termos de espaços para albergar as diversas 

áreas que compõem a orgânica da Instituição, uma vez que o edifício foi 

concebido para um propósito diferente do actual. Entretanto, pensamos que 

estas limitações serão resolvidas no plano global de expansão da UMN, com o 

projecto da construção do novo campus universitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fig 2.1: Imagem satélite da FEUMN 

A Faculdade de Economia, para além das sete (7) salas de aulas com as seguintes 

áreas: 67,5; 51,7; 51,3; 59,75; 55; 56,1; e 53,9 (em m2), conta ainda com dois 
laboratórios de informática, um com 51,7 m2 e o outro com 55 m2.  

Conjuntamente com a Faculdade de Direito e com a Faculdade de Medicina, dispõe de 
um anfiteatro com 100m2. 

Existem ainda três salas, sendo ginásio de uso comum com 532m2, a sala protocolar 
com 120m2 e o arquivo da biblioteca com 81.75m2 

 

 

 



                                     Tabela 2.11: Disposição do número de turmas de acordo com os 
cursos ministrados no período 2011/2014. 

 

Tabela 2.11: Disposição do número de turmas de acordo com os cursos ministrados em 2015 e 2016 

 

 

2.5.1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A Instituição conta com 23 áreas de trabalho incluindo a sala de professores, a 

biblioteca, a reprografia, a cantina, o património e a arrecadação que totalizam 

967,7m2. Dez (10) gabinetes estão equipados com computadores, havendo 

necessidade de todos serem equipados com uma máquina fotocopiadora/scaner, e 
data-show. 

2.5.2. EQUIPAMENTOS 
A Instituição dispõe de equipamento pedagógico essencial e suficiente para a 

satisfação das necessidades lectivas para 2016. No entanto, há necessidade de se 
adquirir um Router para que os estudantes tenham acesso à internet. 

Conta com dois laboratórios de informática totalmente equipados para assegurar o 

normal funcionamento das aulas. O tipo de mobiliário (carteiras e mesas) e de quadros 
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existentes nas salas de aulas, nos últimos anos, tem sido adequado para o nível de 
ensino. 

Os serviços de Reprografia e fotocópias são assegurados pela Associação dos 
estudantes. 

Existe uma biblioteca com uma área de 94,24m2, cujo apetrechamento com livros está 

aquém do desejado. Não existem revistas científicas, jornais especializados nem 

periódicos. A Direcção da Faculdade debate-se com grandes dificuldades nesta área, 

tanto no que concerne à aquisição dos materiais acima referidos, como nos Recursos 
Humanos competentes neste domínio.  

No período em referência prevê-se a aquisição de bibliografia de acordo com a 

Estratégia de aquisição de bibliografia. Por outro lado, no âmbito da realização dos 
mestrados na FEUMN, será criada a biblioteca virtual. 

2.6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  

Existem dois cenários quanto ao desenvolvimento das TICs, na FEUMN: um cenário 

está direccionado por forma a que, a FEUMN integre o plano da UMN, que preconiza o 

desenvolvimento de uma plataforma integrada, para todas as unidades orgânicas da 

UMN. As vantagens centram-se na racionalização de recursos e uniformização de 

critérios de gestão do sistema a partir de um único ponto. O inconveniente reside no 

facto de, no contexto de fragilidade de domínio tecnológico, os mega-projectos 

enfrentam, geralmente, vários constrangimentos, desde a resistência dos utilizadores 

por falta de domínio do novo sistema aos elevados custos de manutenção; o segundo 

cenário, é o desenvolvimento de sistemas integrados autónomos. Dir-se-ia que é o 

que no fundo está em curso. Recentemente, a FEUMN adquiriu e instalou uma rede, 

dois servidores e um laboratório de informática. Nesta mesma altura fizeram-se 

conjecturas para a criação de um Portal, escalável, que iria, então gerir todas as 

actividades previstas no plano de desenvolvimento institucional no que concerne as 
TICs. 

O que a experiência vem demostrando até aqui, é que, o plano das TICs da UMN 

levará ainda algum tempo para ser materializado, devidas às limitações financeiras. 

Para já, o segundo cenário pode ser executado sem chocar com o primeiro. O 

caminho será alinharem-se as estratégias de forma a que as alternativas se 

complementem, em vez de se excluírem. O segundo cenário pode continuar a ser 
implementado nas seguintes vertentes: 



1. Impõe-se a criação de um departamento de Gestão de Sistemas de 

Informação. Encarregue de propor a direcção de FEUMN um plano 

estratégico de desenvolvimento das TICs, alinhado com o PDI da 

FEUMN;  

2. Configuração da actual rede, criando e juntando todos os utilizadores ao 

domínio; 

3. Adquirir-se o domínio da Instituição FEUMN.EDU ou FEUMN.ORG, de 

forma a criação de contas do correio electrónico e a criação de 

condições para o alojamento do Portal, que será efectuado neste 

ambiente; 

4. Adquirir-se o equipamento de protecção à rede (Firewall), que deverá 

ser configurado de forma a permitir o total controlo da rede pela 

instituição, contando que é uma rede estudantil. Na mesma altura 

adquirir-se um “wireless” profissional que se for necessário venha servir 

as três unidades orgânicas instaladas no edifício Mandume.  

5. Configurar-se o MS Exchange já adquirido, que apenas falta a compra 

de licenças do aplicativo à Microsoft (a FEUMN tem direito a um grande 

desconto, se apresentar documentos comprovativos em como se trata 

de uma Faculdade). O uso institucional de contas grátis é extremamente 

perigoso, para a integridade de informação. Estas contas muito 

facilmente são controladas pelos malfeitores; 

6. Criar-se um portal, que venha a incluir na primeira fase: toda a 

informação histórica daIinstituição, possibilidade de cadastro de todos os 

utentes (docentes, trabalhadores e estudantes), informação e 

regulamentos dos diversos DEI`S, notícias do fórum académico; 

7. Intensificar-se os programas e acções de formação dos técnicos de 

informática. Note-se, que neste preciso momento a FEUMN tem no 

quadro do pessoal, um técnico de informática, que vai também 

desempenhando o papel de gestor dos sistemas de informação. 

Contudo, não possui formação para fazer gestão dos sistemas de 

informação. Dado que o ciclo do conhecimento no ramo de informática é 

muito curto, este técnico precisa, urgentemente, de formação de 

actualização na área de redes, sem o qual será muito difícil manter a 

actual rede.  



Estamos convictos de que a implementação dos pontos aqui subscritos no 

período, particularmente, o segundo cenário, vai permitir a poupança não 

apenas de recursos monetários, como vai permitir extraordinários ganhos de 

tempo. 

O segredo do sucesso da implementação de sistemas de informação está na 

capacidade de conceber projectos que permitam uma absorção gradativa, na medida 

em que o seu impacto tem influência enorme no comportamento humano. Para além 

de ser uma tecnologia complexa com ciclos de vida muito curtos, é muitas vezes vista 

como ameaça aos postos de trabalho, enfrentando, muitas das vezes, resistência na 

sua implementação. Devemos, por conseguinte, ser astutos e prudentes na concepção 

de projectos de implementação de sistemas de informação 

 


