
 

 

1. Organização e Gestão do Corpo Discente 

O corpo discente está distribuído em Grupos de Trabalho, Turmas, Brigadas, Anos e Ciclos. E teve uma evolução de 60 

estudantes em 2009 para 475 estudantes em 2016, sendo que a FMUMN vem apresentando anualmente os seus licenciados ao 

mercado de trabalho desde 2014.  

Os estudantes têm acesso ao Gabinete de Apoio ao estudante que fornece apoio multidisciplinar e de orientação vocacional. 

Para valorização de talentos, os estudantes contam com o Movimento de Alunos Monitores que serve igualmente de fórum de 

selecção de candidatos à docência mediante regulamento próprio. 

Além da valorização de talentos e orientação, a FMUMN promove o acesso dos estudantes aos programas de Bolsas de Estudo 

oferecidos pelo Governo e por outros parceiros. 

Para facilitar a organização, os estudantes contam com responsáveis em cada um dos níveis organizacionais e a nível superior 

contam com a Associação de Estudantes que serve de interface entre a Direcção da FMUMN e os Estudantes. 

As actividades extracurriculares são coordenadas pela Associação de Estudantes sob Supervisão da Direcção e conta com uma 

calendarização previamente elaborada. 



 

Abaixo se observa o comportamento das matriculas de novos estudantes admitidos. 

Tabela 7. Evolução das novas matriculas na FMUMN no período 2009 – 2016 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº de novas Matriculas 60 73 84 102 98 67 91 88 

Fonte: Departamento Académico da FMUMN 

Atendendo ao comportamento das matriculas registado ao longo dos anos, perspectivamos uma média de 82 (±14) novos 

estudantes por ano, durante a vigência do PDI, sendo a sua maioria proveniente de instituições do Município do Lubango 

(Província da Huíla) 

Uma vez que as estruturas limitam as quantidade, a composição dos ciclos de formação deverá sofrer variações mínimas até 

2019, e actualmente é a seguinte: 

 Ciclo Básico 52% dos estudantes 

 Clínico 34% dos estudantes 

 Estágio 13% dos estudantes 

 


