
 

INFRAESTRUTURAS 

A nível de infraestruturas, a FMUMN está dividida em dois edifícios: 

 Mandume 

 Benfica 

No Edifício Mandume estão situadas as estruturas da Direcção Geral e Vice-Direcção Acadêmica, sala dos professores e existem 

ainda duas salas de aula outras estruturas de apoio ao pessoal (gabinetes). Outras estruturas como cantina, anfiteatro principal e 

quartos de banho são partilhadas dado que além da FMUMN estão deste edifício as Faculdades de Direito e Economia da UMN. 

O grande empasse é que o edifício tem a estrutura original de um Liceu e foi adaptado para o Ensino Universitário. 

No Benfica estão a FMUMN conta com um edifício que originalmente era do ensino de base e que foi convertido para o Ensino 

Universitário. Aí funcionam as estruturas da Vice-Direcção Científica, Laboratórios, Sala dos Professores, Biblioteca e cantina. E 

conta com outras estruturas de apoio como casas de banho e arrecadação, por exemplo. 

Essa estrutura não conta com nenhum anfiteatro, o que dificulta em muito a concentração de estudantes para actividades 

transversais. E o seu estado de apetrechamento, sobretudo a nível de laboratórios, é bastante deficiente. 



 

Os laboratórios existentes não têm exploração a nível de investigação científica pelo deficiente apetrechamento, pelo processo de 

acreditação dos mesmo que ainda não está concluído e pelas características da pesquisa que se vem desenvolvendo.  

No sentido de melhorar a capacidade infraestrutural de apoio a pesquisa, a FMMN tem um projecto de Criação e Instalação de 

Laboratórios. 

Nos dois edifícios, a FMUMN conta com as seguintes estruturas de apoio ao ensino: 

Tabela 8. Descrição das Infraestruturas da FMUMN 

Nº de Salas de Aula 6 

Capacidade média das salas de aula 60 estudantes 

Anfiteatros 0 

Ginásio 0 

Laboratórios 5 

Biblioteca 1 (Capacidade para 20 Leitores) 
Internet Rede Fechada (5 pontos de acesso) 

Refeitório (Cantina) 1 
Por: FMUMN 



 

No tocante a infraestruturas destaca-se o Projecto de Aquisição de Instalações e Funcionamento dos Laboratórios, orçado em AKZ 

79.450.832,00 cujos objectivos são de “Garantir a instalação, apetrechamento e funcionamento permanente dos laboratórios da 

FMUMN” e “Garantir da qualidade do Ensino Medico na VI Região Académica, em conformidade com os padrões estabelecidos 

internacionalmente”, com vista a melhoria dos cenário de Ensino-Aprendizagem nos Cursos de Medicina na VI Região Académica. 

 


