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NOTA DE ABERTURA 
Com este Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2016 a 2021, a Faculdade de 

Economia da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, tem a oportunidade de materializar 

o sonho de elevar o seu prestígio, ao nível nacional e internacional. Trata-se de um 

enorme desafio, com grandes obstáculos a vencer. 

No plano interno, estaremos empenhados em construir uma Faculdade moderna e 

competente, buscando a excelência académica, pedagógica e científica, oferecendo aos 

alunos um ensino de graduação de alta qualidade. Estaremos comprometidos também 

com a missão de tornar a FEUMN numa Faculdade administrativamente moderna e 

financeiramente viável, capaz de captar recursos sem comprometer o seu carácter sério e 

transparente. Pretendemos que esta Faculdade se torne num modelo de gestão pública e 

eficaz e, sobretudo transparente para toda a sociedade. Sonhamos com uma Faculdade 

justa e igualitária, capaz de contemplar sábios e trazer a juventude ao serviço de ensino e 

investigação, promovendo criatividade e boa energia à nossa Faculdade. 

No plano externo, redobraremos esforços para construirmos alianças e parcerias fortes, 

com a intenção propositada de ganhar competência e adquirir experiência no campo da 

docência e da investigação. Não esqueceremos das ameaças que teremos de enfrentar 

dada a concorrência que se instala na nossa Região Académica com a chegada de outras 

instituições com Cursos semelhantes aos nossos. 

Neste momento da elevação da Faculdade como Instituição, temos o dever de construir 

uma alternativa à resposta dada pelo mercado às necessidades sociais de ensino 

superior. Precisamos tornar realidade a boa intenção da pesquisa, criação e inovação 

com alcance social efectivo. Trabalharemos ao lado das empresas não só transmitindo 

inovações no campo da gestão e da economia como também adquirir experiências que 

possam vir a ser úteis no campo do ensino e da aprendizagem. Por isso, todos nós-

direcção, equipa administrativa, dirigentes académicos, professores e particularmente os 

estudantes encontramo-nos numa posição privilegiada para discutir, criar, praticar e 

defender na nossa prática um modelo de Faculdade para o País. 

Para pôr em marcha este plano, precisamos em primeiro lugar, superar as contradições; e 

isto implicará construir uma Faculdade que seja um verdadeiro espaço público, aberto a 
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participação política das comunidades a que serve, principalmente comprometida com a 

igualdade, justiça social e paz. Este PDI será seguramente um instrumento que nos 

permitirá conceber, monitorar e avaliar os passos necessários à realização do nosso 

Projecto. 

O Decano Da Faculdade de Economia 

(César Fernando Reis) 
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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. Perfi l Institucional  
O ensino superior de economia na província da Huíla, remonta dos anos 1983 como 

extensão da Faculdade de Economia no âmbito da Universidade Agostinho Neto, com 

uma completa autonomia administrativa e uma relativa autonomia pedagógica e científica. 

Surge, de um quadro de existências humanas dada a evolução estudantil do então 

Instituto Médio “ Frederic Engels” que formava na altura técnicos médios na especialidade 

de Finanças, Estatística e o Curso Pré – Universitário de Ciências Sociais, existência de 

técnicos do antigo Instituto Comercial, que funcionou na cidade do Lubango até 1975, 

afluxo da população estudantil das províncias circunvizinhas, e também limitada 

possibilidade dessa população estudantil em aceder a Faculdade de Economia em 

Luanda. 

Nos três primeiros anos da sua existência, o Núcleo, foi coordenado pelo Dr. António 

Marta, docente, formado em Economia e de nacionalidade portuguesa, sendo que em 

1986 a coordenação foi assumida pelo docente Dr. António Didalelwa formado em 

Matemática e Mestre em Economia. Em 1990, assumiu a coordenação o docente formado 

em Economia, Dr. Hernâni Porcel Mendes da Silva, e a partir de 2006 a Coordenação do 

Núcleo foi assumida pelo Mestre César Fernando Reis. 

Em 1991, o Núcleo registou a paralisação da área científica e pedagógica, cujo objectivo 

foi o de proporcionar aos docentes a capacitação e formação através de cursos de Pós – 

graduação nas fases de especialização e mestrado, para viabilizar a transição do sistema 

de ensino da Economia Planificada para o sistema de ensino da Economia de Mercado. 

Reabriu as suas actividades académicas em 1998, com a actualização dos seus planos 

curriculares na base dos currículos em vigor na Faculdade de Economia da UAN. 

Até a altura da sua interrupção o Núcleo formou 79 técnicos na especialidade de 

Contabilidade e Finanças, no âmbito da Economia Planificada.  

A cobertura docente na altura era constituída maioritariamente por cooperação 

estrangeira. Devido a escassez de docentes de cadeiras específicas, o Núcleo 

estabeleceu parcerias com o ISCED e o Núcleo de Direito, e algumas cadeiras de 
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especialidades eram ministradas por docentes da Faculdade de Economia que se 

deslocavam de Luanda para o efeito. O corpo discente era maioritariamente constituído 

por trabalhadores estudantes. 

1.2. TRANSIÇÃO DO NÚCLEO PARA FACULDADE 

Por Deliberação nº 02/SU/2006, de 18 de Abril foi aprovado o início da criação da 

Faculdade de Economia da UAN na Província da Huíla, por se ter concluído em reunião 

do Senado que o então Núcleo da Faculdade de Economia, na Província da Huíla, 

apresentava condições satisfatórias para a sua transformação em Faculdade. 

Em 13 de Maio de 2008, o Magnifico Reitor da UAN determinou – através do Despacho 
Nº032/GR/UAN/08-“a criação da Comissão Instaladora da Faculdade de Economia na 

Província da Huíla que, em conjunto com o Governo da Província, trabalhou na 

transformação do então Núcleo em Faculdade”. 

O Projecto de Criação da Faculdade de Economia na Província da Huíla, desenvolvido 

pela Comissão Instaladora em conjunto com o Governo da Província, foi aprovado na 

reunião do Senado, no dia 09 de Outubro de 2008, esperando a sua homologação por 

Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado para o Ensino Superior. 

Ora, na sequência da implementação das Linhas Mestras para a melhoria da Gestão do 

Subsistema do Ensino Superior, o Conselho de Ministros aprovou o Decreto nº 7/09 de 
12 de Maio, que cria as Regiões Académicas, dando assim origem ao aparecimento da 

Faculdade de Economia integrada na Universidade Mandume Ya Ndemufayo. 

 

1.3. Identidade Estratégica 

A identidade estratégica de uma instituição de Ensino Superior é reconhecida pelo 

conjunto de acções políticas internas e externas, praticadas pela liberdade didáctico-

pedagógica, avaliadas pelo grau de eficácia face às orientações das suas Políticas 

Institucionais. 

 



 FEUMN    MAIO 2016    
 
 

5 
 

1.3.1. MISSÃO 
A FEUMN tem por missão produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos 

campos do saber, com maior ênfase no campo da Contabilidade, da Economia e da 

Gestão das organizações através do ensino, da pesquisa e da extensão, 

indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e 

económico do País e da Região Académica. Promover a formação de profissionais 

qualificados para o mundo do trabalho e capazes de actuar na construção da justiça 

social e da democracia.  

 

1.3.2. VISÃO 
Ser uma unidade de ensino superior e de investigação na área da ciência económica, 

gestão, contabilidade e do melhor nível científico em Angola e com amplo reconhecimento 

internacional. 

 

1.3.3.VALORES 
No campo de valores, a FEUMN guiar-se-á pelas normas e regulamentos da FEUMN, 

articulados com os princípios orientadores da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, do 

Ministério do Ensino Superior, bem como das leis do Estado Angolano, numa base ética e 

deontológica. Terá em atenção o bem-estar do homem e o desenvolvimento sustentado 

de Angola. 

 A promoção de excelência académica, artes e humanidade; 

 A busca de mecanismos de promoção da indissociabilidade entre ensino e 

extensão; 

 A gestão democrática transparente e descentralizada; 

 A igualdade de condições de acesso e permanência; 

 Valorização e promoção de pessoas; 

 Produção e disseminação do conhecimento científico; 

 Estabelecimento de alianças com Instituições públicas e privadas bem como 

empresas a todos os níveis. 
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1.4. OBJECTIVOS 

A FEUMN traçou metas e objectivos institucionais, a serem desenvolvidos durante a 

vigência deste PDI, bem como as respectivas acções e prazos. O plano considera as 

questões de sustentabilidade, vocação institucional, responsabilidade social e os próprios 

objectivos institucionais e de gestão.  

Os objectivos a seguir especificados devem orientar a actuação da Faculdade no período 

compreendido entre 2016-2021. 

 Aumentar o quadro de docentes por forma a corresponder com a procura; 

 Formar e requalificar o quadro de docentes; 

 Aumentar o campo de interlocução da Faculdade com a sociedade e dirigir as suas 

funções académicas de ensino, pesquisa e extensão para o atendimento a 

procuras sociais; 

 Participar ao nível nacional local e internacional, nos fóruns de discussão e 

definição de políticas públicas no âmbito da inclusão social e da produção e de 

difusão da ciência; 

 Estabelecer parcerias com órgãos governamentais, empresas e organizações da 

sociedade civil, para o desenvolvimento de programas de interesse mútuo e de 

impacto social; 

 Optimizar os recursos materiais e financeiros, implementando estratégias para a 

actualização eficiente da capacidade instalada; 

 Estabelecer uma política de desenvolvimento de pessoas essencialmente dos 

trabalhadores técnico-administrativos e docentes para o cumprimento das 

actividades da Instituição; 

 Implementar políticas académicas de integração de ensino, da pesquisa e da 

extensão através de programas que envolvam, de forma indissociável, a produção 

e socialização do conhecimento à formação dos alunos; 

 Promover a melhoria da qualidade de ensino na Faculdade ao nível da graduação 

com a diversificação de cursos; 

 Aumentar o acesso à Faculdade; 

 

1.5. Metas 
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Os objectivos estabelecidos neste PDI estão expressos em metas, aqui definidas por 

áreas de actuação da Faculdade, a partir de projectos ou programas estratégicos, pelos 

Departamentos de Graduação e de Pesquisa. Identificamos a seguir as metas do ensino 

de graduação e que são estruturadas em função de projectos. 

 Qualificação de recursos que actuam na graduação; 

 Optimização do sistema de informações académicas; 

 Apoio à melhoria da qualidade do ensino de graduação; 

 Aumento do processo de informação académica; 

 Criação de novos cursos; 

 Aumento de vagas nos exames de acesso; 

 Institucionalizar um processo de avaliação e auto-avaliação; 

 Aprimorar o sistema de matrícula on-line para um patamar de 100%; 

 Aprimorar o sistema de inscrição on-line; e 

 Publicar catálogo dos cursos de graduação a partir de 2017. 

Ao nível da pós-graduação e pesquisa: 

 Entre 2016-2021, desenvolver-se-á no plano de pesquisa e de pós-graduação 

acções que são incorporados no PDI. 

 Capacitação docente continuada; 

 Marco da promoção científica; 

 Acesso e difusão de informações; 

 Criação de infra-estruturas de pesquisa; 

 Aumento da oferta de cursos de pós-graduação; 

 Estímulo e apoio aos grupos emergentes de pesquisa e ao empreendedorismo 

com base nos eixos de acção; 

 Aumentar em 50% e 30% de docentes com graus de mestres e doutores, 

respectivamente; e 

 Envolver docentes em projectos de pesquisa. 

 

2.ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO 
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2.1. ENSINO SUPERIOR  

O Ensino na FEUMN evidencia nos últimos anos lectivos aumentos consideráveis na 

oferta de vagas. Relativamente ao número de inscritos este apresenta aumentos graduais 

desde 2007 como se pode verificar no quadro abaixo:  

 

Tabela 2.1: Vagas disponíveis na FEUMN 

 

 

       Gráfico 2.1. Percentual de inscritos diurnos e pós-laboral 

A oferta de vagas como se pode ver no quadro acima, apresenta uma evolução positiva 

ao longo dos anos. No entanto, este número poderá estabilizar a curto/médio prazo por 

insuficiência de infra-estruturas físicas e de corpo docente, donde importa identificar a 

origem das diversas pressões, actuais e futuras, que a procura exerce sobre a oferta 

pública de ensino superior nesta região. 

 

2.1.1. A PRESSÃO DEMOGRÁFICA  
A procura do ensino superior público na Região, tem registado um forte crescimento e 

está relacionada, por um lado, com o crescimento demográfico e por outro com o 

desenvolvimento económico. Cerca de 50% da população situa-se no grupo etário dos 0 

Ano	lectivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº	de	vagas 170 200 200 220 120 277 286 278 288 326
Nº	de	inscritos 560 619 549 566 784 656 811 793 776 805

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

82% 82% 76% 69% 74% 78% 84% 
63% 65% 

78% 

18% 18% 24% 31% 26% 22% 16% 
37% 35% 

22% 

REGULARES PÓS-LABORAL 
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aos 19 anos, o que evidencia um grande potencial de procura do ensino em geral e do 

universitário em particular. 

2.2. FACULDADE DE ECONOMIA DA UMN 

A Faculdade de Economia da Universidade Mandume Ya Ndemufayo (FEUMN) é uma 

Instituição Social, isto é, realiza uma acção social, uma prática social fundamentada no 

reconhecimento público das suas atribuições sociais e estruturada por ordenamentos, 

regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela.  

Um dos papéis mais relevantes da Faculdade, é o de indutor de transformações sociais 

necessárias à construção de uma cidadania plena, que engloba formação profissional 

qualificada, assegurada através do pressuposto da indissociabilidade entre a produção do 

saber, formação académica e profissional e a transferência de conhecimentos de modo a 

contribuir para o desenvolvimento da Região onde está inserida e do País (adaptado In 

PPI-UERJ, 2006, pag.1) 

 

2.2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 
A organização administrativa da Faculdade de Economia da Huíla é regulada pelo seu 

Estatuto aprovado em Fevereiro de 2010 e pela legislação vigente na Função Pública. A 

estrutura actual da Faculdade de Economia da Universidade Mandume Ya Ndemofayo 

compreende: Direcção, Assembleia Geral, Conselho de Direcção, Conselho Pedagógico, 

Conselho Científico. 

Compõem ainda a estrutura Académico-administrativa da FEUMN os Departamentos de 

Ensino e Investigação, Departamento de Administração e Gestão Orçamental, 

Departamento para os Assuntos Académicos, Departamentos de Recursos Humanos, 

Departamento de Investigação Científica e Publicações e o Gabinete de Empresas e de 

Intercâmbio. As atribuições e competências de cada um desses órgãos estão definidas no 

Estatuto da FEUMN. 

O Curso Pós-Laboral encontra-se em funcionamento desde 2003/2004. O sistema de 

organização académica segue os procedimentos existentes na FEUMN, sob dependência 

directa da Vice-Decana para a Área Académica. 
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2.2.2. COOPERAÇÃO E PARCERIAS  

A FEUMN mantém parcerias através de contratos e convénios, tornando permanente a 

participação da FEUMN em empreendimentos desenvolvidos na Huíla, sejam eles de 

iniciativa do governo local, de sectores empresariais ou outras entidades da sociedade 

civil.  

Destaca-se em particular o acordo assinado com o Instituto Superior de Economia e 

Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG). 

 

2.2.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL  
2.2.3.1. Pessoal Administrativo  

A Faculdade de Economia da Universidade Mandume Ya Ndemufayo conta com 43 

funcionários administrativos distribuídos pelas diferentes estruturas de apoio. 

 

Tabela 2.2: Funcionários Administrativos por género 

M F M F M F M F

8 14 43% 57% 4315 14 29 52% 648%

Sub-totalSub-total

Efectivos Colaboradores
Número	 PercentualNúmero Percentual Total

 

Assim, os planos operacionais de formação, como partes integrantes do plano 

estratégico, serão projectados tendo em linha de conta as necessidades de formação de 

cada uma das áreas funcionais, bem como a respectiva distribuição como mostra o 

quadro acima. 
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Gráfico 2.2: caracterização do pessoal administrativo da FEUMN 

 

O pessoal Administrativo da Faculdade de Economia encontra-se distribuído conforme 
tabelas abaixo:  

Tabela 2.3: Funcionários Administrativos por categorias 

M F

20 23 43 0 3 0 21 4 0 5 0 10 43

Técnico	
Médio Administrativo

Genero
Nacional Estrangeiro Técnico	

Superior Técnico Tesoureiro Auxiliar Operário	
Qualif.

Operário	
Não	

Qualif.
Total

 

Como se pode depreender dos mapas acima apresentados, 49% dos funcionários 
Administrativos da Faculdade de Economia estão enquadrados na categoria de Técnico 

Médio de 3ª, 23% estão enquadrados na categoria de operário não qualificado. Esta 
situação denota bem a qualidade de recursos humanos com que a instituição conta 
actualmente e, este factor foi tido como um dos elementos chaves para a definição do 

perfil de candidatos necessários para os próximos anos em função dos objectivos que a 
Instituição pretende atingir.  

 
2.2.3.2 CORPO DOCENTE 
O corpo docente da FEUMN é constituído de professores recrutados, selecionados e 

admitidos nos termos do Estatuto da Universidade Mandume, da lei geral do trabalho 

vigente e do Plano de Carreira Docente da Instituição.  

O corpo docente da FEUMN é composto por 37 docentes dos quais 31 efectiv e 6 

colaboradores.  
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Gráfico 2.3: caracterização do pessoal docente 

O corpo docente da FEUMN é formado por professores com experiência académica e 

profissional vastas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que ministram. No que 

concerne à qualificação dos docentes, existe maior predominância de docentes com o 

grau de licenciatura.  

Tabela 2.4 : Quadro docente da FEUMN 

 

A composição dos docentes pode ser analisada em função do peso relativo que cada um 

representa, destacando-se os licenciados com (57%), mestres (38%) e apenas (5%) de 

doutores, um peso bastante inferior ao perspectivado no estatuto da carreira docente 

(20%), como é comprovado no gráfico que seguidamente se apresenta. 

   

Gráfico 2.4: Percentual de docentes na FEUMN 

Grau Total Feminino Masculino %	F %	M
Doutores 2 0 2 0% 5%
Mestres	 14 6 8 16% 22%

Licenciados 21 6 15 16% 41%
Total 37 12 25 32% 68%

57% 

38% 

5% 

50% 

30% 

20% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Licenciados  Mestres  Doutores 

FECUMN ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE  
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2.2.3.3 CATEGORIA PROFISSIONAL 
Relativamente às categorias profissionais, o quadro abaixo ilustra o estado actual na 

FEUMN, no qual se pode notar maior incidência em duas categorias nomeadamente 

assistente estagiário e assistente.   

 

 

 

Tabela 2.5: Quadro docente por categoria da FEUMN 

 

 

 

                Gráfico 2.5:  Distribuição dos  Docentes por categoria  na FEUMN 

A FEUMN instituiu, em 2009, um Plano Previsional de Formação pós-graduada com o 

objectivo de planear e viabilizar a contínua qualificação do seu corpo docente, 

Categoria Total %F %M

F M

Prof.	
Associados 3 1 2 3% 5%

Prof.	
Auxiliares 3 0 3 0% 8%

Assistente
s 18 6 12 16% 32%

Estagiários 13 5 8 14% 22%

Total 37 12 25 32% 68

Género									

3 3 

18 

13 

Prof. Associados Prof. Auxiliares Assistente Assistente 
Estagiário 
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contribuindo assim para o incremento do número de mestres e doutores na FEUMN nos 

próximos anos. 

 

2.2.3.4 CORPO DISCENTE 
Presentemente, estão em funcionamento na FEUMN, três cursos: o de Gestão de 

Empresas, Economia e Contabilidade e Fiscalidade, com duração de 4 anos, que têm em 

comum o mesmo Ciclo Básico (1º e 2º Anos). O processo de selecção dos candidatos 

para esses cursos, realiza-se anualmente, em função do número de vagas existentes 

anunciado pela FEUMN. 

A procura na FEUMN tem sido crescente. Na tabela abaixo, podemos constatar a 

evolução do universo estudantil nos últimos 10 anos. 

Tabela 2.6: Universo estudantil no período 2007/2016 

 

A Faculdade de Economia funciona em regime diurno e pós-laboral com 1272 estudantes 

inscritos no ano lectivo de 2016. Verifica-se supremacia no número de estudantes do sexo 

masculino. 

 

Tabela 2.7 : Número de alunos inscritos em 2016 

 

Todos os alunos são controlados pelo Departamento Académico. A adesão da Faculdade 

de Economia ao SIGU, como Sistema de Informatização, tem permitido: uma acção 

dinâmica da implantação e desenvolvimento dos cursos, facilidade na gestão e consulta 

Ano	lectivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totais 516 631 727 972 1	042 1	224 1	105 1	210 1	242 1	272

1º	ano 2º	ano 3º	ano 4º	ano 5º	ano 1º	ano 2º	ano 3º	ano 4º	ano 5º	ano Total	
Número	de	estudantes 244 236 94 103 113 236 114 47 37 48

%	género	feminino 34% 36% 32% 32% 69% 33% 30% 30% 22% 44%

%		género	masculino 66% 64% 68% 68% 31% 67% 70% 70% 78% 68%

Nº	licenciados	ano	anterior	 64

Total

790 482

Regime	Pós-LaboralRegime	Regular
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dos dados, bem como nos registos académicos (inscrições, matrículas, lançamento de 

notas nas mini-pautas , emissão de declarações, etc.). 

2.3. OFERTA DE CURSOS 

A base para a formulação de projectos e acções estratégicas para a Implementação de 
novos cursos, foi elaborada com base numa análise feita pela FEUMN, que identificou os 

avanços já conquistados, os principais constrangimentos e as possibilidades de 
interferência, para assegurar mudanças inovadoras no PDI anterior. 

No âmbito da organização didáctico-pedagógica, os cursos de licenciatura da FEUMN 

foram reestruturados, com planos curriculares inovadores, todos aprovados pelo 
INAREESS. 

No entanto, ainda se verificam algumas dificuldades no que diz respeito ao quadro 

docente, cujos dados mostram um déficit no número e na qualificação dos mesmos. Esta 
situação agrava-se ainda mais, pelo número reduzido de funcionários técnico-
administrativos qualificados, pela existência de condições de infra-estrutura precárias e 

pela insuficiência de recursos de manutenção.  
A FEUMN oferece hoje 3 cursos de licenciatura (licenciatura em Economia, licenciatura 

em Gestão de Empresas e Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade) e dois cursos de 

mestrado. 

 

Tabela 2.8: Cursos de Licenciatura disponíveis em 2016 na FEUMN 

 
 

Cada um dos três cursos de licenciatura lecionados em 2016, apresenta as seguintes 

características:  

Grau	conferido	

Duração	do	curso

Condição	necesária		à	
concessão	do	curso	

	Licenciatura	em	Gestão	de	Empresas,	Economia		e	Contabilidade	e	Fiscalidade

Licenciatura

4	anos

Terminar	a	parte	lectiva	e	defender	a	monografia
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Tabela 2.9: Características dos cursos de Licenciatura, disponíveis em 2016 na FEUMN 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Disciplinas cobertas 

Disciplinas não cobertas -          -          -          -          

Capacidade das turmas 70          60          45          45          

Regime Regular e Pós-Laboral

Todas

 
 

A terceira edição dos mestrados teve início no ano lectivo de 2016 e contempla os cursos 

de Contabilidade e Finanças Empresariais e, Empreendedorismo e Desenvolvimento.                                     

 

Tabela 2.10: Cursos de Mestrado disponíveis em 2016 na FEUMN  

Contabilidade e Fiscalidade

Empreendedorismo e Desenvolvimento

36

29

Mestrandos

 

2.4. LINHAS DE PESQUISA POR DEPARTAMENTO NA FEUMN 

Ter ensino de qualidade em cursos de Economia e Gestão reconhecidos pelo mercado de 

trabalho e pela sociedade em geral, é crer que os futuros profissionais dos cursos de 

Gestão de Empresas da “FE/UMN”, tenham uma sólida formação teórica aliada ao 

conhecimento prático das actividades de gestão necessárias ao sucesso das 

organizações que absorverão tais profissionais, e para a vida em sociedade. 

Atento a tal contexto, e no sentido de criar um diferencial competitivo no ensino da Gestão 

praticado pela “FEUMN”, através da qualidade de ensino que alie teoria e prática no 
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campo do saber da Economia e da Gestão, e que considere a realidade da nossa 

Faculdade, serão implantadas as linhas de pesquisas que abaixo se expõem: 

2.4. 1. Linhas de Pesquisa do Curso de Economia,  

A Faculdade traçou quatro linhas de pesquisa a partir do terceiro ano da sua criação: 

1. Estado e Políticas Públicas, Economia Regional, Agricultura e Meio-Ambiente 

2. Moeda e Crédito 

3. Economia Industrial e do Trabalho 

4. Economia Internacional, Africana e Regional 

Estas linhas de investigação procuram responder o amplo escopo de pesquisa da área do 

saber nas ciências económicas e sociais. 

 Estado e Políticas Públicas, Economia Regional, Agricultura e Meio-Ambiente 

Esta linha de pesquisa desenvolve estudos relacionados com o papel do Estado nas 

sociedades e nas economias contemporâneas. Orienta-se para a investigação histórica e 

teórica da situação actual e sobre as perspectivas de intervenção do poder público na 

economia. As pesquisas abordam as características, consequências e limites da 

intervenção estatal, nomeadamente para o caso angolano. Destaque particular é 

conferido às questões relativas ao Estado do bem-estar, à crise fiscal, ao liberalismo e ao 

keynesianismo . 

No que toca a economia regional, agricultura e meio ambiente, procura-se aqui incentivar 

o desenvolvimento de pesquisas com o intuito de subsidiar políticas de planeamento que 

corrijam os desequilíbrios sócio-económico-ambientais e regionais, examinando a 

dinâmica das transformações espaciais. Particularmente em relação à economia agrária, 

estuda-se a estrutura fundiária, relações de produção, emprego, inovações tecnológicas, 

mercados, cadeias produtivas e sistemas agro-alimentares. 

 Moeda e Crédito 
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Esta linha de pesquisa abrange a condução da política monetária e da política cambial, os 

mercados financeiros e de capitais, a actuação dos bancos centrais e de outras instâncias 

públicas, a institucionalidade financeira pública e privada e questões da economia do 

sector público relacionadas à moeda e ao sector externo. As pesquisas destacam os 

problemas angolanos e também o âmbito internacional, com destaque para a África e a 

Europa.  

 Economia Industrial e do Trabalho 

Esta linha de pesquisa tem como objectivo examinar as teorias económicas relacionadas 

com o comportamento dos mercados e dos agentes económicos que neles actuam. 

Estuda ainda os aspectos relacionados com o mercado de trabalho e investiga também a 

disponibilidade de recursos humanos e a capacidade de ajustamento das economias face 

à procura originada pelas novas tecnologias.  

 Economia Internacional, Africana e Regional 

Esta linha de pesquisa estuda os impactos de longo prazo das dinâmicas estatais mais 

significativas para a economia internacional. Ela também analisa o processo de 

globalização da economia mundial, em paralelo ao contínuo carácter nacional das 

políticas económicas, a polarização e o deslocamento dos espaços de desenvolvimento, 

enfatizando as grandes contradições do avanço da tecnologia, sem uma correspondente 

capacidade de organização político-administrativa. Particular interesse será dado na 

pesquisa orientada para as economias africanas e regionais, procurando entender as 

semelhanças e divergências com a economia nacional.  

2.4.2. Linhas de Pesquisa no Curso de Gestão de Empresas 

Para o curso de Gestão de Empresas foram definidas quatro linhas de pesquisa:  

1. Gestão de sistemas de operações e gestão da qualidade 

2. Sistemas de Auditoria-controlo de custo e análise do desempenho; 

3. Recursos Humanos-remunerações, motivação e avaliação do desempenho; 
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4. Marketing para a gestão estratégica e gestão da responsabilidade social e da ética 

 Gestão de Sistemas de Operações e Gestão da Qualidade 

Esta linha de pesquisa investigará a gestão de sistemas de operações, sendo que a 

função de operações é também chamada de função de produção ou função de produção 

e operações. Deverá ainda assegurar a relação entre a gestão de sistemas de operações 

e da qualidade, e a gestão estratégica, devendo assegurar também, o estudo da logística 

empresarial, definido aqui como operação de gestão de logística integrada, conhecida por 

Supply Chain Management (SCM), que na língua portuguesa denomina-se “Gestão da 

Cadeia de Suprimento”.  

 Sistemas de Auditoria-Controlo de Custos e Análise do Desempenho; 
Esta linha de pesquisa permite estudar e detectar de forma automática o uso dos recursos 

e dos fluxos de informação dentro de uma empresa e determinar qual informação é crítica 

para o cumprimento de sua missão e objectivos, identificando necessidades, processos 

repetidos, custos, valor e barreiras que impactam fluxos de informação eficientes. 

Deve compreender não somente os equipamentos de processamento de dados ou algum 

procedimento específico, mas sim as suas entradas, processos, controles, arquivos, 

segurança e extractos de informações, além disso, deve avaliar todo o ambiente 

envolvido: Equipamentos 

 Recursos Humanos-Remunerações, Motivação e Avaliação do Desempenho 

Esta linha de pesquisa busca estudar o desenvolvimento de organizações com foco na 

gestão do desempenho humano e no processo de socialização organizacional, para seu 

sucesso.  

Investigará as principais etapas do processo de gestão estratégica que da directriz 

organizacional, formulação da estratégia, implementação de estratégias e controle 

estratégico. A investigação das etapas é importante para o entendimento dos motivos, e 

da forma como são aplicadas as funções de gestão estratégica como planeamento, 
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implementação e controle na influência das estratégias adoptadas que ocasionam 

desempenho superior das organizações numa economia globalizada, incerta e turbulenta.  

 Marketing para a Gestão Estratégica e Gestão da Responsabilidade Social e 
da Ética 

Esta linha de pesquisa investigará as acções planeadas de marketing bem-sucedidas e 

socialmente responsáveis no contexto da Gestão estratégica.  

Por outro lado, está linha de pesquisa tem por objectivo pesquisar e estudar as operações 

organizacionais de forma socialmente responsável e a forma de conduta empresariais 

quanto à ética adoptada pelas organizações. 

2.4.3. LINHAS DE PESQUISA NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
A nível do Departamento de Ciências Sociais, a Faculdade traçou três linhas de pesquisa 

que procuram responder ao amplo escopo de pesquisa da área do saber nas ciências 

sociais e que são:  

1-INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E ORGANIZAÇÕES ECONÓMICAS 

Esta área engloba estudos de políticas públicas, incluindo políticas industriais de emprego 

e de desenvolvimento e as organizações, bem como formas de regulação dos mercados.  

Visando o entendimento das mudanças organizacionais e institucionais e dada a natureza 

multidisciplinar dos objectos de pesquisa desta linha, busca-se a interface entre a Ciência 

Política, a Sócio-economia e o Direito. 

2-DESIGUALDADES E DIFERENÇAS SOCIAIS  

Esta linha de pesquisa procura analisar a problemática sobre a estratificação e mobilidade 

social, desigualdades socioeconómicas, de género e raciais; casamento, família e 

sexualidade; acção colectiva e identidades; cidadania, direitos e conflitos sociais, 

políticas, económicos e culturais.  

A análise dos deslocamentos, comportamentos e procuras, envolvendo identidades e 

percepções; relações de classe, de género, raciais e familiares; mercado de trabalho, 
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mobilidade social, educação, pobreza, e políticas públicas constituindo esses os objectos 

privilegiados. 

3-RELIGIÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS  

Esta linha de pesquisa procura analisar questões referentes a fenómenos religiosos nos 

mais diversos entrelaçamentos entre o tema do discurso e prática religiosa e outras 

temáticas como política, pobreza, etnia, violência e meio-ambiente, incluindo contextos 

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

Total de Turmas
Total de 
Turmas

Total de 
Turmas

Total de 
Turmas

1º e 2º 
Anos

3º Ano 4º Ano
1º e 2º 
Anos

3º Ano 4º Ano 1º e 2º Anos 3º Ano 4º Ano
1º e 2º 
Anos

3º Ano 4º Ano

Gestão Empresas 2 2 13 2 2 13 2 2 13 2 2 14
Economia 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Total Turmas 15 15 15 16

Manhã/Tarde 
e Noite

2013

Ciclo Básico Ciclo de Especialidade

9

2011

Ciclo Básico Ciclo de Especialidade Manhã/Tarde e Noite

9

2012

Ciclo Básico Ciclo de Especialidade
Manhã/Tarde 

e Noite

9

2014

Ciclo 
Básico Ciclo de Especialidade

Manhã/Tarde 
e Noite

10

 

 

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

Total de Turmas Total de 
Turmas

1º e 2º 
Anos 3º Ano 4º Ano 1º e 2º 

Anos 3º Ano 4º Ano

Gestão Empresas 2 2 14 2 2 13
Economia 1 1 2 1 1 2

Contabilidade e Fiscalidade 1 1
Total Turmas 16 16

Manhã/Tarde 
e Noite

10 9

2015 2016

Ciclo Básico Ciclo de Especialidade Manhã/Tarde e Noite Ciclo Básico Ciclo de Especialidade

 

 

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. 
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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 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 



 FEUMN    MAIO 2016    
 
 

25 
 

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 
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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 
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

O capítulo anterior apresentou de forma sucinta os principais aspectos que caracterizam 

cada uma das componentes mais relevantes da FEUMN, assinalando as potencialidades 

e os constrangimentos ao processo de desenvolvimento integrado que se pretende para o 

período 2016-2021. 

Neste contexto, apresenta-se em seguida, a metodologia da análise “SWOT”. Nesta 

análise identificam-se os pontos fortes e fracos da Instituição, considerando igualmente 

aquelas que são oportunidades e ameaças ao  seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1: Analise  
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Tabela 3.1: Analise SWOT da FEUMN 
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PONTOS FORTES: 

 

PONTOS FRACOS: 

FE
U

M
N

 

- Instituição de prestígio ao 
longo de décadas; 

- Experiência no 
desenvolvimento de 
programas de Pós-
graduação: mestrados 

- Autonomia científica e 
pedagógica; 

-     Elevada procura de 
estudantes; 
- Localização das instalações; 
- Corpo docente com elevada 

experiencia profissional; 
- Existência do observatório 

de empreendedorismo; 
- Existência de estudantes 

com qualidade; 
- Abertura de novos cursos 
- Experiência no 

desenvolvimento de 
parcerias com outras 
instituições do ensino 
superior público e privado a 
nível local e internacional 
bem como ao nível 
empresarial.  

- Autonomia financeira limitada 
para promover projectos de 
requalificação; 

- Dificuldades em renovar e 
qualificar o corpo docente, 
fruto dos constrangimentos 
orçamentais; 

- Dificuldades em desenvolver 
actividades de investigação e 
desenvolvimento; 

- Fraca mobilidade 
internacional do corpo 
docente; 

- Baixa percentagem de 
docentes com elevado grau 
académico (mestre e 
doutores); 

- Insuficiente participação em 
redes internacionais quer a 
nível de projectos de 
investigação quer ao nível de 
programas de estudo, 
“workshop”, seminários, 
conferências e palestras), 

- Infra-estruturas partilhadas 
com mais duas Faculdades; 
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QUADRO INSTITUCIONAL DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

4.1. AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO INSTITUCIONAL 

 A Faculdade de Economia da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, sempre foi uma 

Instituição social, isto é, uma acção social, uma prática social fundamentada no 

reconhecimento público das suas atribuições sociais e estruturada por ordenamentos, 

regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. 

 Um dos papéis mais relevantes da Faculdade, é o de indutor de transformações 

sociais necessárias à construção de uma cidadania plena, que engloba formação 

profissional qualificada e assegurada através do pressuposto da indissociabilidade 

entre a produção do saber, formação académica e profissional e a transferência de 

conhecimentos de modo a contribuir para o desenvolvimento da Região onde está 

inserida e do País (adaptado; In PPI-UERJ, 2006, pag.1). 

Esta IES, tem uma contribuição importante para com a diminuição das assimetrias sociais 

e económicas, no tocante ao combate às desigualdades que se verificam no acesso ao 

Ensino Superior na região e no País. 

É nossa missão fundamental, desenvolver o perfil institucional, encontrar soluções 

técnico-científicas para os principais e emergentes problemas sócio – económicos e 

políticos, com novas metodologias de ensino e elevação do nível técnico/profissional dos 

formandos ao prepará-los para o mercado de trabalho. 

Entende-se por Avaliação Institucional nas IES, aquela em que o processo de avaliação é 

inserido em escolas ou institutos de ensino superior públicas e privadas, para as avaliar, 

com o objectivo de melhorar a qualidade de ensino.  

As acções para a criação da comissão de avaliação, existem há alguns anos, podendo-se 

mencionar os esforços realizados neste âmbito, como por exemplo: 

 Elaboração da Circular nº 001/GAB.PRO-R/REF.CUR/UAN/02, de 20 de Junho, 

contendo as orientações gerais sobre a estratégia de definição de um plano de 

Reforma Curricular na UAN; 
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 Definição das Linhas Gerais da Reforma do Plano Curricular na faculdade de 

Medicina; 

 Realização do Workshop Inicial da Reforma do Ensino Médico orientado pelo Prof. 

Doutor José Venturelli, Professor Emeritus da McMaster University; 

 Nomeação por despacho Reitoral das Comissões Técnicas Nacionais, sobre a 

reforma curricular no ISCED, por áreas de conhecimento; 

 Constituição por despacho Reitoral da Comissão para o aprimoramento da 

documentação para a auto-avaliação;  

 Conclusão do processo de avaliação interna e externa da faculdade de Medicina; 

 Realização do 1º Seminário sobre sistema de unidade de crédito e sistema de 

avaliação, decorrido aos 13 e 14 Março/2008. 

Nos últimos anos as instituições educacionais públicas e privadas lançaram-se em busca 

de métodos e técnicas que as ajudassem a melhorar a qualidade da educação, em todos 

os níveis e modalidades. Nesta perspectiva, pretende-se criar diversas instâncias de 

avaliação do ensino e aprendizagem nas IES, abrangendo diversos níveis de ensino, 

principalmente, o médio e o superior. Entre elas estão: o CAVI e SNAIES, que têm como 

objectivo a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino, fornecendo 

informações sobre a qualidade, a equidade, e a eficiência do ensino superior nacional, de 

forma a permitir o monitoramento das políticas educacionais, técnico/científicos e de 

investigação, afim de reconhecer, credenciar (creditar), supervisionar e avaliar os cursos 

das instituições de ensino superior, ou suas congéneres na VI Região Académica, no país 

e no exterior.  

4.1.1. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
4.1.1.1. COMPONENTES 
1. Análise Situacional – Compreende o diagnóstico da realidade, que será objecto de 

intervenção pretendida. Visa possibilitar à(s) Comissão(ões) de Avaliação Institucional 

da(s) Unidade(s) (CAVI) identificar os principais problemas. 

As áreas prioritárias são: 
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Tabela 4.1: Situação dimensional para avaliação 

 

 

Estas acções podem merecer das subcomissões uma atenção especial e escolher entre 

as diversas dimensões aquelas que devem ser contempladas anualmente para suas 

análises, principalmente a dimensão docente e discente-desempenho. 

4.1.2. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E CONQUISTAS 
A partir da realidade da Instituição, dever-se-à proceder à identificação dos problemas 

assim como ressaltar as conquistas consolidadas. 

Nessa etapa do processo avaliativo, deve-se observar prioritariamente as necessidades 

de cada curso (ou departamento) e permitir uma reflexão sobre os problemas 

identificados. 

4.1.3. IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES 
Estabelecer para cada problema, uma solução, devendo-se privilegiar soluções que 

permitam um aproveitamento do esforço da unidade (IES), garantindo racionalidade dos 

recursos e em busca da superação, ou, pelo menos redução dos problemas identificados. 

4.1.4. PLANO DE ACÇÃO 
Este componente promove a articulação do que foi idealmente imaginado com a 

realidade. Ele possibilita o estabelecimento de prazos, responsabilidades e recursos, 

criando medidas para o acompanhamento das soluções. É um elemento chave para a 

transformação positiva da realidade, permitindo uma visualização efectiva dos esforços 

necessários para se buscar a qualidade institucional.  

DIMENSÃO	 SUB-DIMENSÃO

Projecto Pedagógico Concepção do Curso

Docentes Qualificação e Desempenho

Discentes Entrada e Permanencia

Infra-Estrutura
Laboratórios,  salas, Biblioteca, 
Gestão dos bens patrimoniais
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4.1.5. ACOMPANHAMENTO DAS ACÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 Pretende-se atender os princípios da transparência e continuidade, incentivar a meta-

avaliação do processo, bem como a ampla divulgação dos resultados alcançados. 

  

4.1.6. COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA GRADUAÇÃO 
A estruturação da Comissão Para Avaliação Institucional da Graduação, depende da 

estrutura orgânica da IES. Aqui podemos criar Comissão Interna de Avaliação (CAVI); 

(Comissão Própria de Avaliação (CPA) e outras. A sua abrangência, também, depende do 

que pretendermos que sejam estas comissões ou chama-los de subcomissões, por 

exemplo, a nível dos Departamentos de Apoio Pedagógico (DAPs), ao nível do curso ou 

especialidade, etc. 

 

4.1.7. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 Disponibilização dos dados para avaliação dentro da própria rotina da IES, 

corrigindo, adequando e criando procedimentos da dinâmica da Instituição, 

Departamentos, Secções, etc. 

 Estruturação da forma democrática, da Comissão de Avaliação Institucional da 

unidade de ensino, como responsabilidade de avaliar periodicamente o(s) curso(s) 

ou especialidade(s) da graduação através da: 

 Caracterização e avaliação da realidade; 

 Identificação dos principais problemas e conquistas; 

 Identificação de acções de correcção ou manutenção da realidade; 

 Estrutura de um plano de acção; 

 Acompanhamento da execução do(s) plano(s) traçad (s) e a sua divulgação; 

 Ampliação e aperfeiçoamento gradual da avaliação dos elementos que compõem a 

IES, até atingir uma avaliação globalizada. 

 Utilização de indicadores que permitam comparações entre os cursos, unidades de 

ensino superior, etc. 

 Observância das características próprias de cada área do saber. 
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 Avaliação para planear e evoluir, impulsionando o processo produtivo e a 

autocrítica, assumindo o erro ou falha como elemento pedagógico. 

 Adesão dos membros nos procedimentos de implementação e na utilização dos 

resultados. 

 Envolvimento de todos os docentes, discentes, pessoal técnico/administrativo e 

sociedade civil. 

 Utilização de metodologias adequadas à absorção das informações pela 

comunidade universitária. 

 Garantia da avaliação contínua e incorporação dos resultados visando o seu 

aperfeiçoamento. 

 Instituir o Programa Especial de Treinamento (PET) 

 Fazer uma ampla divulgação e abertura do processo avaliativo. 

 

4.1.8. Avaliação Externa 

Aqui a avaliação é feita por entidade(s) não afecta(s) directamente à IES, exemplo: 

 Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (CNAAES) do 

MCTES (governamental) 

 Comissão Universitária de Avaliação das Unidades de Ensino e Investigação 

(Reitoria) 

 Outras instituições do saber de reconhecida idoneidade. 

 Entidades públicas ou privadas, colectivas ou singulares de reconhecida 

idoneidade (associações profissionais, ordens de profissões liberais, etc.). 

 

4.1.9. Reavaliação 

Os resultados das avaliações (interna ou externa), são ponto de partida para as 

próximas avaliações, objecto específico de análise, particularmente pela CAVI, que 

reflectirão sobre a situação apontada pela(s) avaliação(ões) e a necessidade de 

elaboração de novas metas e propostas para o seu alcance e pensar já num processo 

de avaliação seguinte.  
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4.2. PROPOSTA DA COMISSÃO AVALIADORA (CAVI)  

 Dois (2) Docentes com o maior grau académico (ou maior categoria docente) na 

IES 

 Quatro (4) Docentes indicados pelos DAPs (cada DAP 1)  

 Dois (2) Técnicos não docentes 

 Um (1) Funcionário administrativo de apoio 

 Outros que sejam necessários 

 4.3. SISTEMA DE CREDITAÇÃO 

Este item tem como objectivo principal conferir as competências e qualidades do 

aprendizado, conferir o que o formando adquiriu ao longo do tempo que permaneceu na 

instituição, e avalia a capacidade adquirida, através de uma minuciosa prova-

observatório, e a que nível do conhecimento se encontra (mau, medíocre, bom, muito 

bom, e excelente).  

Essa avaliação tem como finalidade e como propósito fundamental, comprovar o grau do 

cumprimento dos objectivos gerais do curso (ou especialidade), como sejam, habilitações 

académicas ou habilitações profissionais adquiridos, nos seguintes aspectos: 

 Exame final; 

  Defesa do trabalho do fim do curso; 

 Avaliação final da prática laboral, estando ainda sujeitos a outras avaliações 

superiormente determinadas pala Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação 

(ou pela ordem profissional). 

O exame final, é um tipo de avaliação que comprova os objectivos gerais do curso (ou 

especialidade). Incidirá fundamentalmente nos conhecimentos e habilidades adquiridas, 

na sua capacidade para integrá-los, sistematizá-los, aplicá-los e divulgá-los. Também 

pode contribuir para comprovar a conduta de valores do formando.  

Acreditação de instituições tais como a acreditação de pessoas facilita e descentraliza: 

acreditação consiste no reconhecimento da competência técnica de entidades para 
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executar determinadas actividades de avaliação da conformidade como sejam 

calibrações, ensaios, certificação e inspecção. 

Enquadra-se no Subsistema da Qualificação do Sistema da Qualidade (SQ) constituindo-

se como o topo e o regulador dos processos e agentes de avaliação da conformidade. 

Acreditação de instituições tais como a acreditação de pessoas facilita e descentraliza nas 

instituições o controle de qualidade na produção e nos seus treinados avaliando 

formalmente a qualidade da preparação oferecida pelas instituições. A acreditação 

oferece oportunidades sobre o candidato ao emprego, facilitando e reduzindo custos do 

processo de recrutamento e selecção. 

 

4.4. Cronograma de Implementação do PDI 

4.4.1. Graduação 

Ao nível da Graduação são identificados duas etapas no desenvolvimento deste PDI. 

Primeira etapa. Avaliação dos Programas de Graduação herdados da Faculdade de 

Economia da Universidade Agostinho Neto e necessidade do seu ajustamento para os 

próximos anos. 

Segunda etapa. Discussão de alternativas de mudança e conceber programas 

inovadores, tendo sempre cautelas de não se desviar muito dos já existentes no sentidos 

de: 

 Permitir a mobilidade de estudantes entre Faculdades das Universidades Públicas; 

 Cativar ingressos na Faculdade; 

 Melhorar a qualidade do ensino; e 

 Melhoria da qualidade dos processos pedagógicos 
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5. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA FEUMN 2016-2021 

5.1. BALANCED SCOREDCARD 

O esquema abaixo apresenta o Balanced Scorecard que corresponde à visão e estratégia 

da FEUMN. Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta utilizada no mapeamento 

estratégico, que interliga e desdobra a visão, a missão e os objetivos estratégicos de um 

organismo até aos seus indicadores de desempenho, permitindo a monitorização da 

concretização estratégica definida. 

Os cinco objetivos estratégicos na perspectiva de Formação demonstram o modo como a 

FEUMN pretende alcançar a sua visão e como sustenta a sua progressão. Na perspetiva 

interna dos processos, a FEUMN compromete-‐se a desenvolver os processos 

determinados nos objetivos Estratégicos, garantindo a sua visão e missão para com os 

seus Stakeholders e estudantes. 

Para o sucesso da FEUMN, a sua estrutura administrativa, financeira e funcional tem que 

assentar na consolidação de um sistema de gestão de qualidade. Os objectivos 

estratégicos apresentam as ações que consideramos essenciais para a garantia da 

qualidade de formação e a qualificação do ambiente académico. 
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Fig. 5.1 BSC DA FEUMN 

5.2. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  

A FEUMN enfrenta um enorme desafio, nos próximos anos, ao assumir como uma 

instituição de renome ao nível nacional e internacional. Neste contexto definem-se as 

Grandes Linhas de Orientação Estratégica que traduzem a Visão para FEUMN 

Eixo Estratégico Eixo1 :Oferta Forma va  Eixo2:Inves gação  Eixo3 : Recursos Humanos 
Materiais e financeiros 

Perspec va 
Alunos 

 

Perspec va 
Financeira 

Perspec va da Qualidade 

- Garan r a qualidade da 
formação  

 Qualificar a envolvente 
académica e os estudantes  

 .Garan r um Sistema de Gestão da 
Qualidade  

 Acompanhar e 
Desenvolver a oferta 

Forma va- 

Tornar a FEUMN numa 
Ins tuição de Renome  

Nacional e 
Internacional- 

A1-  Qualificar a 
Organização-  

Perspec va da Formação 

 Qualificar o Corpo 
Docente 

Aumentar a publicação 
de trabalhos cien ficos 

- Criação de Parcerias Estratégicas 
de forma a aumentar a mobilidade 

de docentes a nível nacional e 
internacional 

-  Qualificar as 
Infraestruturas  

  Qualificar a 
Organização-  

- Avaliar e diversificar a 
oferta Forma va  

Aumentar as fontes de 
financiamento  

Aumentar o número de 
vinculações à ins tuição   
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5.2.1. ENSINO 
5.2.1.1. OBJECTIVO 

PARA O PERÍODO 2016-2021 PRETENDE-SE PROMOVER A FORMAÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA 
CENTRADA NA QUALIDADE DE ENSINO A TODAS AS PESSOAS DIRETAMENTE LIGADAS À FEUMN 
ADAPTANDO AS OFERTAS FORMATIVAS AS NECESSIDADES DA ENVOLVENTE. 

 

 
 

OBJECTIVO

2017 2018 2019 2020 2021

 promover uma formação garantida aos  estudantes e 
desenvolver uma cultura de avaliação contínua da qualidade 
pedagógica

Buscar a formação de um quadro discente comprometido, de 
forma a desenvolver actividades acadêmicas e profissionais com 
responsabilidade social.

Análise da possibilidade de contratação de docentes
Manter o Processo de recrutamento e selecção e formação de 
docentes 

X X

Implementação do sistema de avaliação de desempenho das 
actividades docentes

Manter o Programa de Avaliação Institucional já consolidado na 
FEUMN, incluindo a avaliação dos docentes pelos discentes

Operacionalização de programas de formação, participação dos
docentes em formação de carácter pedagógico;

Consolidar projectos pedagógicos que respeitam os princípios 
institucionais,  socialmente conscientes e com capacitação
profissional de qualidade.

Apoiar a evolução em programas de formação do corpo docente
em termos académicos e profissionais através da obtenção do grau
de mestre e doutor;

Aprimorar a capacitação profissional dos docentes, no aspecto
pedagógico, titulação acadêmica (Mestrado e Doutorado) e no 
aspecto técnico (profissional), com a manutenção das políticas de 
incentivo constantes do Plano de Carreira Docente e do Plano 
Institucional de Capacitação

Realizar avaliação constante do corpo docente e dos processos
ensino e aprendizagem.

Aprimorar a capacitação profissional dos docentes, no aspecto
pedagógico, titulação acadêmica (Mestrado e Doutorado) e no 
aspecto técnico (profissional), com a manutenção das políticas de 
incentivo constantes do Plano de Carreira Docente e do Plano 
Institucional de Capacitação

Incentivar a formação continuada e especializada de antigos alunos.
Por meio de actividades de extensão, buscar-se-á a 
conscientização da responsabilidade social do aluno e seu 
aprimoramento profissional. 

Atrair os melhores estudantes, numa base de recrutamento 
nacional e internacional Programas de recrutamento esspecificos X X

Utilizar novas tecnologias aplicadas ao ensino, observando padrões
de qualidade

Manter um acervo de equipamentos didáticos e administractivos 
de tecnologia actualizada, além de meios e mecanismos que 
permitam o desempenho das actividades compatíveis com o 
ensino de qualidade.

Fomentar a articulação entre a investigação e o ensino, 
transformando a Universidade num centro de produção de 
conhecimento

Obter excelentes resultados em todas as avaliações externas e
internas;
Atender às expectativas de nossos alunos, professores, 
colaboradores
e parceiros no que se refere à qualidade dos serviços prestados

ACÇÕES METAS 

PERMANENTE

pretende-se promover a formação básica e especializada centrada na qualidade de ensino a todas as 
pessoas diretamente ligadas à FEUMN adaptando as ofertas formativas as necessidades da 
envolvente.

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PRAZO 

PERMANENTE

PERMANENTE
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 5.2.2. Pesquisa 
5.2.2.1. Objectivo 

Desenvolver pesquisa de qualidade, através da qualificação e implantação de grupos 

de excelência, com o incentivo a cooperação nacional e internacional e, explorando 

oportunidades de contribuir para o entendimento científico.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO 

2017 2018 2019 2020 2021

 Identificar e estimular a pesquisa em áreas de cooperação do 
conhecimento

 Promover a pesquisa em áreas de fronteira do conhecimento e em 
áreas de aplicação ao desenvolvimento regional.
 Estimular e ampliar a participação do aluno na pesquisa como parte 
da sua formação

 Dar visibilidade externa e interna à pesquisa

Criar mecanismos institucionais para estimular iniciativas de
transferências de conhecimento para os sectores afins, e
desenvolvimento de “spin-offs” pelos professores, pesquisadores e
alunos.

Melhorar e manter a infra-estrutura para a pesquisa, incluindo
facilidades com as redes de informação,  biblioteca etc

Realização de ciclos de seminários, conferências; e a Produção de
artigos para a revista da FEUMN .

Consolidação de parcerias para oferta dos novos cursos e turmas; 

Criação de novos cursos na FEUMN , conforme o plano de
expansão do PDI; X X X X

PERMANENTE

PERMANENTE

ACÇÕES METAS 

PERMANENTE

PERMANENTE

Atender à procura regional por novos cursos de licenciatura , 
implantando novos cursos

PERMANENTE

PERMANENTE

Desenvolver pesquisa de qualidade, através da qualificação e implantação de grupos de excelência, com 
o incentivo a cooperação nacional e internacional e, explorando oportunidades de contribuir para o 
entendimento científico. .

PRAZO 

PERMANENTE

Consolidar as políticas de graduação, pós-graduação, a pesquisa a 
iniciação científica, a extensão e aprodução acadêmica em todos 
os cursos de graduação oferecidos ou que vierem aserem
implantados 

PERMANENTE
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5.2.3 Gestão 
5.2.3.1. Objectivos 

Desenvolver e implementar modelos de gestão integrados, eficientes e eficazes, para a 

melhor prestação de serviços a comunidade académica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO 

2017 2018 2019 2020 2021
Desenvolver modelos de alocação de docentes e de pessoal 
técnico administrativo, que permitam alcançar os melhores níveis 
de desempenho

 Aperfeiçoar os programas de qualificação permanente de docentes, 
pesquisadores, gestores e pessoal técnico-administrativo
Aperfeiçoamento e melhorias nos processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 

Actualizar as tecnologias de informação (hardware e software) em
uso, possibilitando o aperfeiçoamento dos processos de gestão
académica, administrativa e financeira, e o fluxo de informação
Aperfeiçoamento da gestão institucional por meio de resultados
obtidos na autoavaliação e avaliações externas;

Desenvolver e implementar modelos de gestão integrados, eficientes e eficazes, para a melhor prestação 
de serviços a comunidade académica.

ACÇÕES METAS PRAZO 

Desenvolver a gestão institucional integrada eficiente e eficaz 

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE
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5.2.4. FINANCIAMENTO 
5.2.4.1. OBJECTIVO 

AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE FINANCIAMENTO DA FEUMN, E ADOPTAR DE MECANISMOS 
QUE LHE PERMITAM PLANEAR, GERIR E MELHORAR OS SERVIÇOS E RECURSOS MATERIAIS COM 
VISTA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES E DEMAIS 
ACTIVIDADES CIENTÍFICO PEDAGÓGICAS. 

 

 

A tabela abaixo espelha a perspectiva orçamental para 2017. 

 

Tabela 5.1. Previsão orçamental da FEUMN/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO 

2017 2018 2019 2020 2021
Desenvolver e implementar políticas de captação de recursos 
públicos e privados para o ensino, a pesquisa e a extensão 
(através de parcerias com a sociedade);

Reestruturar a política de geração de receita própria da instituição 
através do GEI. 
 Fomentar uma cultura de rigor de transparência na afectação de 
recursos às diversas actividades da Universidade
Propor a actualização do modelo de financiamento para maior
autonomia no seu planeamento e gestão

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

Tornar aInstituição autosustentável economicamente e 
financeiramente

Ampliar e diversificar as fontes de financiamento da FEUMN, e adoptar de mecanismos que lhe permitam 
planear, gerir e melhorar os serviços e recursos materiais com vista ao desenvolvimento adequado das 
aprendizagens dos estudantes e demais actividades científico pedagógicas

ACÇÕES METAS PRAZO 

Tipo Fonte	de	recurso Pessoal Bens	e	Serviços Investimentos	
Públicos Total

Limites	de	Despesas	Aprovadas	para	2016 Recursos	Ordinários 238	268	659,00							 117	008	241,00						 - 																						 355	276	900,00						

Previsão	do	Orçamento	para	2017 Recursos	Ordinários 264	163	370,90							 146	609	879,84						 - 																						 410	773	250,74						
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5.3. Infraestrutura 

5.3.1. Objectivo 

Promover a melhoria sistemática das infraestruturas e assegurar uma gestão integrada e 
assente em critérios de responsabilidade e de sustentabilidade 

 

 

 

 
5.3.2. PLANO DE EXPANSÃO DOS CURSOS 2016-2021 

Tabela 5.2. Projecção das turmas de acordo com os cursos  ministrados no período de 2016 à 2021 

Total de Turmas Total de 
Turmas

Total de 
Turmas

Total de 
Turmas

1º e 2º 
Anos 3º Ano 4º Ano 1º e 2º 

Anos 3º Ano 4º Ano 1º e 2º Anos 3º Ano 4º Ano 1º e 2º 
Anos 3º Ano 4º Ano

Gestão Empresas 2 2 14 2 2 14 2 2 14 2 2 14
Economia 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Contabilidade e Fiscalidade 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Recursos Humanos 1 1 1 1 2 1 1 2

Total Turmas 18 19 20 20

2017 2018 2019 2020

Ciclo Básico Ciclo de Especialidade Manhã/Tarde e Noite Ciclo Básico Ciclo de Especialidade Manhã/Tarde 
e Noite

10 10 10 10

Manhã/Tarde 
e Noite Ciclo Básico Ciclo de Especialidade Manhã/Tarde 

e Noite
Ciclo 

Básico Ciclo de Especialidade

 
 

 

OBJECTIVO 

2017 2018 2019 2020 2021

Redimensionamento dos espaços físicos para atender os novos 
cursos de licenciatura; Ampliar o espaço físico destinados aos cursos e programas em 

conformidade com a demanda Instituciona
Aprimoramento e consolidação do processo de informatização do 
sistema de biblioteca; 
Implantação e actualização do acesso ao acervo via Internet para 
uso da comunidade acadêmica 
Ampliação e optimização das instalações e ambientes destinados
aos estudos em grupos e individuais, acervo, área de atendimento,
de acesso a pessoas com necessidades especiais
Ampliação do acervo mediante a implantação de novos cursos e dos
existentes; 

Implementar melhorias nos serviços prestados pela biblioteca. 

Promover a melhoria sistemática das infraestruturas e assegurar uma gestão integrada e assente em 
critérios de responsabilidade e de sustentabilidade .

ACÇÕES METAS PRAZO 

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE
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5.3.3. PLANO DE AQUISIÇÃO DE MEIOS E EQUIPAMENTOS 

 
Tabela 5.3. Aquisição de meios e Equipamentos 

 

 

5.4. CORPO DOCENTE  

As grandes alterações legislativas, ocorridas nos últimos anos no âmbito do Ensino 

Superior em Angola, com o redimensionamento do mesmo, entrou-se numa nova era, 

decorrente da necessidade de responder eficazmente a essas alterações. Tratou-se de 

uma mudança profunda que, foi transversal a todos os aspectos da realidade que constitui 

hoje o Ensino Superior. Assim, a profunda mudança pragmática que consistiu na criação 

das diferentes Regiões Académica, e portanto, um novo figurino no subsistema do Ensino 

Superior (Unidades Orgânicas), de mecanismos expeditos de recrutamento e constante 

formação/superação do pessoal docente. 

No caso vertente e na perspectiva de afirmação da Faculdade de Economia como uma 

das melhores faculdades no contexto angolano, capaz de atrair os melhores estudantes e 

contribuir decisivamente para o progresso e bem-estar social dos angolanos, é um dos 

objectivos que se pretende atingir a médio prazo, se soubermos elevar os nossos 

Objectivo Metas

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aquisição	de	viaturas	para		
para	os	membros	dae	direcção	
e	apoio	administrativo	

3 3 2 2

Aquisição	de	uma	fonte		
alternativa	de	energia	

1

Aquisição	de	meios		
informaticos	e	computadores	 80 80 80 80 80

Informatização	e	aquisição	me	
meios	para	a	biblioteca	livros	
por	área	de	conhecimento	

1000 1000 1000 1000 1000 100

Promover	a	melhoria	sistemática	das	
infraestruturas	e	assegurar	uma	gestão	
integrada	e	assente	em	critérios	de	
responsabilidade	e	de	sustentabilidade

Período 
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patamares de qualidade. 

Para isso a elaboração de uma estratégia de recrutamento e formação de um corpo 

Docente Nacional com alta qualificação técnico-científica, pedagógica e profissional, 

assume um papel crucial e constitui um desafio assente na qualidade com patamares de 

exigência compatíveis com a afirmação da FEUMN no mundo da ciência económica. 

5.4.1 Recrutamento e Selecção 
As iniciativas e os procedimentos, para o recrutamento, selecção de docentes e 

investigadores auxiliares de carreira para a FEUMN consequentemente têm obedecido a 

hão-de continuar a sê-lo, observando os seguintes princípios gerais: 

1. Recrutar e Seleccionar Monitores por Área de Conhecimento, com base em 

estudantes que preencham os seguintes requisitos: 

a) Frequentar o penúltimo ano do curso; 

b) Ter media geral de curso e da disciplina ou grupo de disciplinas em que 
pretende auxiliar, igual ou superior a 14 (catorze) valores, nos termos da 
legislação aplicável; 

c) Ser proposto pelo professor regente da disciplina; 

d) Ter aprovação do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico. 

2. A título excepcional, e por sugestão de um professor, recrutar os melhores 

estudantes do curso que não tenham atingido a média referida na alínea b), do 

número anterior, mediante aprovação do Conselho Pedagógico. 

3. Podem ser também recrutados para o corpo de docentes e por área de 

conhecimento, antigos estudantes que tenha terminado a licenciatura com média 

igual ou superior a 14 (catorze) valores e que mostrem competências técnico-

científicas, pedagógica ou profissionais e valores morais aceitáveis, com aprovação 

do Conselho Científico e pelo Conselho Pedagógico. 

4. Recrutar por Área de Conhecimento, docentes formados noutras Universidades do 

País e de reconhecida idoneidade e competência técnico-científicas, pedagógica 
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ou profissional, mediante aprovação numa primeira instância a um exame de 

admissão, e que tenham concluído a licenciatura ou pós-graduação com nota igual 

ou superior a 14 (Catorze) valores. 

5.4.2 Requisitos do Recrutamento 
O processo de recrutamento obedece para o efeito o conhecimento dos requisitos 

exigidos para o preenchimento dos lugares vagos disponíveis nas áreas na qual o 

candidato foi recrutado. Nesta óptica, a Faculdade de Economia de acordo com os seus 

Departamentos nomeadamente: Contabilidade e Gestão, Métodos Quantitativos, 

Economia e Ciências Sociais, recrutam docentes em função dos requisitos e 

necessidades de cada um dos referidos departamentos. 

Tabela 5.4: Especialização por área de conhecimento 

 

5.5. FORMAÇÃO 

5.4.1. FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 

Os cursos de Pós-graduação “latu sensu” têm como objectivo fundamental proporcionar a 

formação científica, cultural ampla e aprofundada através do desenvolvimento da 
capacidade de pesquisa e do poder criar. Esta formação dos docentes, implica grosso 

Departamentos Especialização	Por	área	de	Conhecimento

-Contabilidade,	Fiscalidade	e	Auditoria
-Gestão	das	Organizações
-Gestão	de	R.H
-Sistemas	de	Controlo	de	Gestão
-Estratégia
-Análise	e	Avaliação	de	Projectos
-Empreendedorismo

-Informática
-Criação	e	Gestão	de	Bases	de	dados
-Sistema	de	Informação	para	Gestão
-Matemática	Aplicada	a	Economia
-Matemática
-Investigação	Operacional	(*)
-Econometria

-Economia	Internacional
-Economia	de	Crescimento	e	Desenvolvimento
-Economia	Ambiental
-Economia	do	Trabalho
-Economia	Africana
-Economia	Urbana

-História	do	Pensamento	Económico

-Economia	Industrial	e	da	Empresa
-Direito	do	Trabalho
-Introdução	ao	Direito
-Direito	Comercial
-Direito	Economico

-Direito	Fiscal	e	Tributário

-Direito	Aduaneiro
-Inglês
-Sociologia	Económica	
-Ética	e	Responsabilidade	Social
-Metodologia	de	Investigação	Científico

Ciências	Socias

Contabilidade	e	Gestão

Métodos	Quantitativos

Economia
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modo, compreender a importância do papel da docência, proporcionando uma profunda 
componente científico-pedagógica que os capacite de enfrentar questões fundamentais 

da universidade como instituição social, uma política social que reflita as ideias de 
formação e reflexão critica. Com a formação Pós-graduada espera-se que o docente seja, 
cada vez mais, um especialista na sua área, apropriando-se, como concurso da pós–

graduação “stricto sensu”, do conhecimento legitimado academicamente sobretudo na 
componente científica e de pesquisa. 

Neste contexto e com vista a dar cumprimento a este desidrato, resulta de todo 

conveniente que a FEUMN, adopte no início de cada ano lectivo as seguintes medidas 
estratégicas formativas: 

1. Solicitar anualmente ao Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo 

(INAGBE), candidaturas à Bolsas Externas de Pós-graduação, com prioridade para 
os Monitores, logo que concluam a sua licenciatura; 

2. Terão direito à Bolsa de Estudos Externa, docentes recrutados no âmbito dos 

pontos 3 e 4, desde de que depois de um ano de estágio tenham avaliação 
excelente; 

3. Os antigos docentes da Instituição beneficiam da formação nos seguintes critérios  

a) Com idade inferior a 30 anos de preferência no exterior do País, com primazia 
para cursos de Pós-graduação organizados pela FEUMN e outros cursos que 
venham a ser organizados ou orientados pelas entidades de tutela 

b) Com idade superior à 30 anos de preferência dentro do País, com primazia 
apara os cursos de Pós-graduação organizados pela FEUMN e outros que 
venha a ser organizados pelas entidades de tutela 

4. A FEUMN estará aberta a captar todas as incitativas de formação de seu corpo 
docente, oferecidas quer por instituições internas quer externas, com reconhecida 
capacidade e idoneidade científica. 

 
5.4.2. PROPOSTAS FORMATIVAS PARA DOCENTES 
Considerando a importância crescente conferida à natureza e qualidade das práticas 

pedagógicas dos docentes da Faculdade de Economia e para a promoção do sucesso 
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académico dos seus estudantes, a Direcção desta Unidade Orgânica apresenta no âmbito 

da estratégia de formação as seguintes acções: 

 

 

A referida estratégia como já fizemos menção, faz parte do Plano Nacional de Formação 

de Quadros. A Faculdade de Economia da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, 

lançará no seu plano de formação o segundo grupo de docentes que deverão frequentar 

no exterior do País a formação a nível de Mestrado e o primeiro ao nível de Doutoramento 

no corrente ano (2016), no mês de Setembro.  

Para reforçar a formação do corpo docente, urge a necessidade de se implementar 

parcerias para permitir a mobilidade dos docentes em assistir e efectuar estágios nas 

diversas Instituições do ensino Superior a nível internacional como troca de experiência, 

conforme o quadro abaixo. 

A estratégia adoptada aumentará o grau de satisfação global dos trabalhadores docentes, 

uma vez que estes estarão a aumentar as suas capacidades intelectuais. 

 

5.4.3. Plano de Formação do Corpo Docente 
Tabela 5.6: Plano de Formação do Corpo Docente 

Mestresreforçar	a	formação	do	corpo	docente	através	de	parcerias	para	
permitir	a	mobilidade	dos	docentes	em	assistir	e	efectuar	
estágios	nas	diversas	instituições	de	ensino	superior	a	nivél	
internacional		

PLANO	DE	FORMAÇÃO	Objectivo	

Doutores

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 4 4 4 3 2

PERÍODO	

7 4 4 4 4

 

Tabela	7.2.:	Plano	de	Formação

Grau Objectivo	 Acções Duração	

_Proceder	a	um		levantamento	completo	de	todas	
instituições	do	Ensino	Superior	Público	que	Têm	o	
curso	de	Mestrado	a	nível	Nacional																																								

2	anos

Proceder	a	um	levantamento	completo	dos	planos	de	
actividades	de	cada	instituição	do	ensino	superior	de	
cada	docente.
_Proceder	ao	levantamento	completo	das	instituições	
do	ensino	superior	que	têm,	ou	pretendem	ter,	cursos	
de	programa	de	doutoramento	no	pais	e	no	
estrangeiro																																
_Proceder	a	um	levantamento	completo	dos	planos	de	
actividades	de	cada	instituição	do	ensino	superior	de	
cada	docent

Assegurar	a	Formação	e	Especialização	de	
Mestres	para	cobertura	das	necessidades	
por	departamento.

Mestres

Doutores Atingir	em	2021,	30%	de	docentes	com	o	
grau	de		doutor 3	a	5	anos
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Tabela 5.7: Estratégia da melhoria de qualidade das áreas de ensino investigação e cooperação internacional 

2016/2021 

FEUMN OBJECTIVO

Docentes
Melhoarra a qualificação dos docentes : atingir 
20% de doutores e 30% de mestres, no conjunto 
total de docentes

 Aumentar em 5% o número de protocolos com 
instituições estrangeiras,
para incentivar a mobilidade internacional dos 
docentes.

Parcerias 

Fomentar a investigação científica, 
nomeadamente através da organização
de congressos, conferências e seminários, e 
estabelecimento de protocolos
com outras instituições académicas, profissionais 
e empresariais

Investigação 

Qualidade 

Incluir os processos
de auto-avaliação nos procedimentos
normais de gestão, promovendo
a participação de todo o universo
educativo: docentes, estudantes e
funcionários não docentes

ACÇÕES 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• Para operíodo 2016-2021  continuarão o seu processo de 
mestrado e doutoramento um número
elevado de docentes, a  FEUMN apoiará esta sua formação, 
permitindo assim ultrapassar significativamente o actual 
número de 2  doutorados.

• Celebração de protocolos com entidades académicas, 
profissionais e empresariais                                                                  

• Desenvolvimento de contactos com universidades e 
estabelecimentos de ensino superior  a nível internacional, de 
modo a aumentar o número  docentes envolvidos nos programas 
de mobilidade. 

• Realização de  ciclos de seminários e conferências;.
Produção de artigos para a revista da FEUMN         

•Elaboração de linhas estratégicas na publicação de conteúdos 
científicos

Consolidar o processo de auto-avaliação:
• implementação do inquérito de satisfação aos alunos sobre os 
recursos pedagógicos, desempenho dos docentes e unidades  
curriculares

• constituição do manual de procedimentos e sua actualização

• criação de regulamentos

 

 

 
5.4.3 CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
O pessoal técnico administrativo do FEUMN é responsável pela operacionalização e 

gestão das políticas administrativas e acadêmicas, têm como objectivo primordial 

proporcionar a consecução dos objetivos organizacionais. Funciona como intermediário 

nas relações entre dirigentes, alunos, professores, usuários e comunidade em geral. 

 Dessa maneira verifica-se o empenho em propiciar um ambiente efectivo de condições 

estimuladoras para o integral aproveitamento das potencialidades de todos os 

funcionários. 

O enquadramento é o processo através do qual os funcionários são ajustados nos cargos 

previstos nas carreiras, respeitada a situação funcional.  

 

5.4.3.1 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
A FEUMN tem o interesse pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalhos condizentes com cada actividade-fim, privilegiando o recrutamento interno de 
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funcionários, quando do surgimento de oportunidades de vagas, o que caracteriza 

importante factor motivacional ao desenvolvimento da equipa. Para o efeito, utiliza testes 

específicos e análise de currículo, a fim de identificar competências técnicas e 

comportamentais, culminando na análise de possibilidade de adequação ao contexto da 

Instituição. 

 A seleção de pessoal tem como directríz identificar candidatos com competências 

adequadas para a necessidade presente, mas também com potencial de desenvolvimento 

futuro. A contratação do pessoal técnico-administrativo ocorre mediante processo 

selectivo simplificado ou entrevista, onde são observadas as qualidades necessárias. 

Obedece ao regime da lei geral do trabalho, estando sujeitos, ainda, ao disposto no 

Regimento e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior da 

Instituição. 

 

5.4.3.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO 
A política de capacitação do corpo técnico-administrativo inclui o incentivo à continuidade 

de estudos, ou seja, educação básica, treinamento, acesso ao nível superior e pós-

graduação. As directrizes básicas da política de capacitação do corpo técnico-

administrativo, na FEUMN são:  

  Desenvolver programa de qualificação, capacitação em todos os níveis, tendo em 

vista seu carácter determinante para o desempenho da actividade universitária, 

buscando padrões compatíveis com as exigências de uma Instituição inovadora e 

participante;  

 Capacitar o corpo técnico-administrativo, promovendo o aperfeiçoamento e a 

reciclagem de conhecimentos;  

  Elaborar cronograma de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-os periodicamente;  

  Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, através de 

concursos;  

  Incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo;  

  Ofertar cursos voltados à actuação específica;  

 Ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional;  
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  Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos 

pela instituição e outras entidades;  

 Propiciar actualização de conhecimentos na área da informática; e  

 Alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação 

profissional do corpo técnico-administrativo da FEUMN. 

 

 As diretrizes básicas da política de avaliação de desempenho e de progressão na 

carreira do corpo técnico-administrativo da FEUMN são:  

 Selecionar e manter profissionais com perfil que contemple características de 

liderança; inovação no desempenho das funções; predisposição à formação 

contínua;  

  Implementar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo 

adequando-o à realidade de mercado e de gestão; Plano de Desenvolvimento 

Instituição; 

 Estabelecer os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no 

estímulo à qualificação e ao desempenho;  

  Assegurar para fins de ascensão os critérios de disponibilidade de vaga, 

qualificação e desempenho. 

 

5.4.3.3 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO.  
A FEUMN actualmente conta com colaboradores com formação de graduação, ensino 

médio e ensino fundamental, com experiência profissional em suas áreas de actuação. De 

acordo com a política institucional de capacitação, a FEUMN tem vindo a promover os 

seus funcionários com investimento em bolsas de estudos de graduação, pós-graduação 

e capacitação. A concessão desses benefícios é feita mediante a solicitação do corpo 

técnico-administrativo ao corpo Directivo da FEUMN. Para atender as necessidades de 

criação de novos cursos, a FEUMN pretende expandir o seu quadro técnico-administrativo 

em 15% no período de 2016-2021. 
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3 1 2

1 2
2

2 2

1

Bacharel

Iletrados

Ensino	Primário

2016 2017 2018 2019

Ensino	Sec.

Secund.	Iº	Ciclo

Secund.	Iiº	Ciclo

Técnico	Médio

Frequencia	
Universitária

Bacharel

Licenciado

Mestre

Doutorado

2

2

2020 2021

												Programa	de	Recrutamento	de	2016-2021

1															

2

2 3

3

 

 

5.5 CORPO DISCENTE  

 
 O corpo discente da FEUMN é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos 

diversos cursos. O ingresso é realizado mediante exame de acesso. Embora este 

processo seja o principal mecanismo de ingresso na FEUMN, outras formas de acesso 

também estão previstas, como transferências. 

AS directrizes básicas da política de acesso, selecção e permanência do aluno na 

FEUMN são:  

 Optimizar os processos selecção para ingresso na Instituição, consolidando a 

aplicação de provas agendadas, e implementando novos formatos que possibilitem 
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ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de diferentes 

regiões/áreas;  

 Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica;  

  Aprofundar e desenvolver actitudes e habilidades gerando competências 

favoráveis à formação integral;  

  Promover assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos acadêmicos;  

  Garantir a representação estudantil, com o objectivo de promover a organização 

do movimento estudantil, bem como incentivar a participação dos discentes, nos 

eventos da FEUMN.  

5.6 PROGRAMAS DE APOIO  

A Política de Apoio ao Estudante visa promover a implantação de programas 

diversificados de atenção e atendimento aos acadêmicos, buscando o pleno 

desenvolvimento do corpo discente, considerando a promoção do bem-estar e 

desenvolvimento integral do estudante, condição essencial aos processos de 

aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional.  

 Conforme o Estatuto, compete à Secretaria-geral organizar e supervisionar os processos 

de admissão, matrícula, registro e controle académico, registro de diplomas de graduação 

e pós-graduação e transferências entre estabelecimentos de ensino. O aluno tem acesso 

às informações acadêmicas como notas e faltas através de consultas na secretaria ou 

através do site SIGU ALUNO.  

Para acompanhamento dos alunos, realizam-se reuniões bimestrais com os 

representantes de sala e encontros mensais com os discentes e com o representante de 

sala, visando obter informações sobre o relacionamento aluno-professor, sobre a visão do 

discente a respeito do desenvolvimento das disciplinas e do curso, gerando propostas 

para melhoria do curso. 

 Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-aprendizagem, 

buscando sempre estarem acessíveis aos alunos. Eles também estimulam os discentes a 

desenvolver iniciação científica, publicações de trabalhos em revistas, apresentação de 

trabalhos em congressos. 
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Acções

MET

Mmeta	Meta	1:	Implementar	Politicas	de	acompanham

Implementar	Programas	de	acompanhamen

Articulação	permanente	com	o	mercado	de	t
profissional	

estimular	a	criação	de	associação	de	ex	aluno

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cronograma de Execução
TAS/ACÇÕES

mento	de	engresso

nto	de	engressos	

trabalho	para	ampliar	as	oportunidades	de	inserserção	

os	de	graduação	

Acções

Discutir	a	política	de	estágio	com	instituiçõe
formação	profissional	e	assegurando	a	partic

Preparar	o	acadêmico	para	superar	as	exigên
envolvem	o	comportamento	em	entrevistas	
motivação	e	pró-	actividade	no	trabalho;	

•	Promover	pesquisas	de	satisfação	do	corpo
sociais,	acadêmicos,	de	infraestrutura,	entre

Criar	condições	de	acesso	às	novas	tecnologi

Mmeta	Meta	3:	Ampliar	o	numero	de	Bolsas	e	Financia

Realizar	convénios	com	instituições	públicas

Ampliar	o	actual		numero	de	bolsas

Apoiar	as	iniciativas	estudantis	na	promoção

Acções

Firmar	convênio/parceria	com	empresas	pa

Centralizar	e	padronizar	a	divulgação	de	opo
estudantes	na	procura	de	Estágios	e	Colocaç

Mmeta	Meta	2:	Incentivar	a	representatividade	estuda

Criar	espaços	para	integração	dos	estudante

Organizar	actividades	(palestras,	encontros,

estimular	a	criação	de	associação	de	ex	aluno

	Aumentar	o	nível	de	participação	da	FEUMN

es	públicas	e	privadas,	respeitando	a	diversidade	das	áreas	de	
cipação	de	representantes	dos	diversos	cursos;	

ncias	do	mercado	de	trabalho,	trabalhando	os	aspectos	que	
	e	dinâmicas	de	selecção,	bem	como	conceitos	de	liderança,	

o	discente	e	docente	envolvendo	aspectos	administrativos,	
e	outros.

ias	da	informação

amentos

s	e	privadas

o	de	actividades	culturais,	artísticas	e	recreativas

ara	contratação	de	estudantes	para	Estágio	e	contratação	efectiva;	

ortunidades	de	estágio	dentro	da	Instituição,	apoiando	os	
ção	Profissional;	

antil	

es	

,	seminários	etc.);	

os	de	graduação	

N	na	vida	do	estudante;	

 

 


