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Jornadas Científicas da Faculdade de Engenharia 

Edição 2022 

22 de Setembro de 2022 - Maputo 

“Por uma Engenharia robusta e de rápida resposta em períodos de crise.” 
 
I. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

  

 

 

 

 

 

As Jornadas Científicas da Faculdade de Engenharia são actividades bienais de âmbito científico e consistem em 

apresentações de índole técnico e científico sob a forma de comunicações, exposições e posters. As Jornadas 

Científicas têm como principais objectivos: (i) promover a divulgação dos resultados das actividades de pesquisa 

realizadas por estudantes e outros profissionais de engenharia, com particular destaque para trabalhos que 

abordam em temas actuais em Moçambique e no mundo em termos de ciência e investigação científica e 

tecnológica; (ii) Dinamizar a participação activa de estudantes, docentes e investigadores na pesquisa e inovação; 

(iii) Promover a ligação entre a Faculdade de Engenharia da UEM (FEUEM), a sociedade e o sector produtivo em 

particular; e (iv) Valorizar a inovação e investigação científica como prática permanente na FEUEM. 

Para a presente edição e sob o lema “Por uma Engenharia robusta e de rápida resposta em períodos de crise.”, as 
Jornadas Científicas serão realizadas no dia 22 de Setembro de 2022, no recinto da Faculdade de Engenharia. 

Vão poder participar das Jornadas Científicas da Faculdade de Engenharia da UEM, estudantes de graduação 

(qualquer nível) e regime (laboral ou pós-laboral) e estudantes de pós-graduação que estejam a desenvolver 

trabalhos de investigação, Trabalhos de Licenciatura ou Dissertações de Mestrado. Haverá também espaço 

para apresentações feitas por profissionais de engenharia envolvidos em actividades de pesquisa. Para além 

da componente técnica e científica, o evento contará, também, com uma dimensão prática, com espaços 

abertos para apresentação de soluções de engenharia moderna, demonstrada por actividades ligadas a prática 

de engenharia pelo sector produtivo e um espaço aberto para a partilha de experiências e apresentação de 

inovação tecnológica focada para o aumento da produtividade industrial no país. 

 

Os interessados em participar no evento deverão submeter os resumos dos trabalhos em formato electrónico 

para o seguinte endereço: jornadas.feng2021@uemep.uem.mz. Para consulta das instruções para 

preparação dos resumos e comunicações: http://www.engenharia.uem.mz ou contacte a secretaria do seu 

departamento que tem uma versão impressa do regulamento para leitura local. 



 

III. SUBMISSÃO DE RESUMOS  

III. DATAS IMPORTANTES 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

IV. CONTACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Maputo, Junho de 2022 

Actividades Data limite 

Manifestação de interesse ao nível do departamento 

(ideias de trabalho a desenvolver) 
15 de Junho a 01 de Julho de 2022 

Submissão de resumos finais à comissão de avaliação 25 de Julho de 2022 

Divulgação dos resumos seleccionados 05 de Agosto de 2022 

Realização das Jornadas Científicas 22 de Setembro de 2022 

 

Para mais informações, contacte-nos pelo correio electrónico seguinte: jornadas.feng2021@uemep.uem.mz ou 

através dos pontos focais dos departamentos académicos abaixo listados: 

Departamento Académico Nome do Ponto Focal  Endereço electrónico 

Dptº de Engª. Química Doutor engº Jonas Matsinhe jvmatsinhe@gmail.com  

Dptº de Engª. Mecânica Doutor engº Paxis Roque paxisr@gmail.com 

Dptº de Engª. Civil Mestre engº Omar Khan omar_khan_01@hotmail.com 

Dptº de Engª. Electrotécnica Doutor engº Acácio Zimbico ajzimbico@gmail.com 

Cursos de Mestrado  Prof. Doutora enga Maria Eduardo  m_eduus@yahoo.com 
 

Mais detalhes sobre as Jornadas serão disponibilizados dentro em breve em: http://www.engenharia.uem.mz.  


