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EDITORIAL

“Estas e outras actividades realizadas no último trimestre do ano académico, são o testemunho bas-
tante do empenho dos docentes e estudantes desta Universidade que, desta forma, vai consolidando 
o seu prestigio junto da comunidade em geral e do conjunto das Universidades angolanas”

Como acontece no fim de cada ano académico, so-
mos tentados de fazer uma espécie de balanço. 
Não se trata disto. Apenas para enumerar alguns 

acontecimentos, algumas actividades académicas de 
relevo para a memória da comunidade académica e da 
nossa instituição. De facto, o último trimestre do ano 
académico 2017 permitiu realizar algumas actividades 
académicas de referência, tais como, as Décimas Ter-
ceiras Jornadas Científicas Internacionais presenciadas 
pelos ilustres dirigentes do nosso Executivo, tais como 
os Secretários de Estado para o Ensino Superior, pro-
fessor doutor Eugénio Alves Da Silva e a Drª Guilhermi-
na Mayer para a Juventude, como também a presença 
ilustre do Magnífico Reitor da Universidade Jean Piaget 
de Guiné-Bissau, Professor Doutor Aladjé Baldé, ainda 
com a participação qualificada de docentes nacionais, 
estrangeiros e estudantes de várias instituições de ensi-
no superior da República de Angola.

 No âmbito da sua filosofia piagetiana, a Uni-
versidade realizou durante este último trimestre, um 
conjunto de actividades relativas a formação, investi-
gação e extensão. Nesta ordem de ideias, é de desta-
car a Ordem dos Engenheiros de Angola que organizou 
com a participação da universidade, um Workshop so-
bre Empreendedorismo no ramo das Engenharias, com 
a participação de cerca de quatrocentos estudantes e 
docentes. De mesma maneira, os Estudantes do Curso 
de Economia e Gestão, receberam uma formação e trei-
namento sobre empreendedorismo promovido pelo 
INAPEM. O projecto consultório académico participou 
na feira da saúde promovida pela Unitel; no âmbito do 
Acordo de Protocolo, os estudantes da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais participaram no workshop 
sobre Direitos Humanos no Ensino Superior promovido 
pelo ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, cujo 
foco foi o papel da sociedade civil; os estudantes do 

Curso de Ciências Farmacêuticas organizaram uma feira 
onde foi possível expor cerca de trezentas espécies de 
plantas naturais com propriedades terapêuticas, mui-
tas vezes, por eles identificadas no mato; o grupo tea-
tral da UniPiaget promoveu uma acção filantrópica de 
angariação de bens a favor do Lar El-Betel localizado no 
município de Viana e, finalmente referir que estudantes 
de direito, acompanhados por um docente experiente, 
participaram na competição africana: “Julgamento Si-
mulado”, representando cerca de vinte países através 
de cinquenta e quatro universidades e brilharam atra-
vés das suas capacidades intelectuais, sólida prepara-
ção jurídica e técnica. Tal competição teve lugar nas 
Ilhas Maurícias. 

 Estas e outras actividades realizadas no último 
trimestre do ano académico, são o testemunho bas-
tante do empenho dos docentes e estudantes desta 
Universidade que, desta forma, vai consolidando o seu 
prestigio junto da comunidade em geral e no conjunto 
das Universidades Angolanas. 

 Agora, para fechar, um acontecimento que me 
apraz notar foi a criação recente do centro de investiga-
ção científica este ano académico que, sem sombra de 
dúvida, vai fazer crescer os investigadores desta insti-
tuição.  

 O ano académico de 2017 terminou com um tra-
balho abnegado de todos os docentes, estudantes e 
trabalhadores da UniPiaget.

 Pela qualidade do ensino e de formação ao servi-
ço do desenvolvimento do País.

O Reitor
Pedro Domingos peterson
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PUBLICIDADE

INSCREVE-TE  JÁ
INOVAÇÃO   RIGOR   QUALIDADE

BAIRRO CAPALANGA · VIANA

917 535 594    933 783 878

CIÊNCIAS 
DA SAÚDE

FACULDADES
CIÊNCIAS SOCIAIS 
E HUMANAS

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS

HUMANIDADES, ARTES,
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

16 LICENCIATURAS

6 MESTRADOS

• Engenharia Electromecânica
• Engenharia Informática de Gestão
• Ensino do Português e Línguas Nacionais
• Fisioterapia
• Medicina
• Medicina Dentária
• Psicologia
• Sociologia

• Direito • Engenharia Civil • Finanças Empresariais
• Psicologia do Desenvolvimento da Educação
• Psicologia do Trabalho e das Organizações
• Saúde Pública

www. facebook.com/unipiagetAngola
www.twitter.com/unipiagetAngola
www.instagram.com/unipiaget
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• Ciências do Desporto e Motricidade Humana
• Ciências Farmacêuticas
• Direito
• Economia e Gestão
• Enfermagem
• Engenharia Civil
• Engenharia de Pesquisa e Produção de Petróleos
•

www.unipiaget-angola.org/candidatura

ESCOLHE
O TEU
CURSO

U N I V E R S I D A D E
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XII I  JORNADAS CIENTÍFICAS
Realização das 13.asJornadas Científicas Internacionais da UniPiaget

Maria Helena José, Decana da FHAEFP

 A Universidade Jean Piaget 
de Angola, realizou nos dias 26 e 27 
de Outubro, nas suas instalações, as 
Décimas Terceiras Jornadas Cien-
tíficas Internacionais, sob o lema 
“Ciência e Intervenção Académica 
para uma Angola Melhor”, onde 
foram reflectidos temas com contri-
buições sustentáveis para uma An-
gola melhor.
 A mesa de presidium foi 
composta pelos Secretários de Es-
tado para o Ensino Superior, Profes-
sor Doutor Eugénio Alves da Silva e 
para a Juventude a Dra. Guilhermina 
Mayer, pelos Magníficos Reitores 
das Universidades Jean Piaget, o 
Professor Doutor Pedro Domingos 
Peterson de Angola e o Professor 
Doutor Aladjé Baldé da Guiné-Bis-
sau e ainda pelo Presidente da AIPA, 
Dr. António Oliveira Cruz.
 Assistiram a sessão de aber-
tura os Vices Reitores para Docência 
e Investigação, o Professor Doutor 
Manuel João Vaz Freixo e para os 
Assuntos Académicos e Vida Es-
tudantil, o Mestre Engenheiro Lu-
fianlisso António; os Decanos das 
Faculdades de Ciências e Tecnolo-
gias, o Professor Doutor Tana Luke-
ba Kanda; de Humanidades, Artes, 
Educação e Formação de Professo-
res a Mestre Maria Helena José; de 
Ciências da Saúde o Professor Dou-
tor Flaviano Za Nzambi; de Ciências 
Sociais e Humanas, o Professor Dou-
tor Julien David Zanzala; os Coorde-
nadores dos Cursos de Licenciatu-
ra e de Mestrado; Docentes, Altos 
funcionários de várias Instituições 
do Ensino Superior do País, Repre-
sentantes de Ministérios bem como 
a Administração Municipal de Viana, 
Parceiros, Convidados, Cientistas, 

Professores, Investigadores e Estu-
dantes.
 O Discurso de abertura foi 
proferido pelo Magnífico Reitor da 
Universidade Jean Piaget de Ango-
la, o Professor Doutor Pedro Do-
mingos Peterson, que para além de 
saudar os participantes, referiu que 
estas Jornadas constituem mecanis-
mos pedagógicos e metodológicos 
muito eficazes na transmissão, veri-
ficação, consolidação e aferição do 
nível de aprendizagem de hábitos e 
habilidades.
 Tomou também a palavra 
o Presidente da Associação dos 
Estudantes da UniPiaget, João Do-
mingos Caley Panga Panga, que em 
nome da organização agradeceu o 
convite formulado, bem como real-
çou as expectativas que suscitam 
um evento desta natureza.
 Juntou-se aos discursos, o 
Presidente da Associação dos An-
tigos Estudantes da UniPiaget, Dr. 
Emiliano Zaila, que recomendou a 
busca incessante do saber para se 
entender a vida, não temê-la a fim 
de se fazer valer a nossa passagem 
existencial, deixar o mundo melhor 

do que encontramos.
 As Décimas Terceiras Jorna-
das Científicas Internacionais tive-
ram como objectivos:

- Divulgar trabalhos resultantes 
de projectos de pesquisa, exten-
são e inovação realizados pela 
academia;
- Relatar experiências de está-
gios e demais produções de ca-
rácter científico e tecnológico.

 As comunicações decorre-
ram simultaneamente, com apre-
sentação de quarenta temas e qua-
tro mesas redondas de acordo com 
o interesse da área em estudo de 
cada participante.
 As jornadas proporciona-
ram um espaço académico de de-
bate livre, acalorado e construtivo à 
volta da qualidade de vida no país, 
bem como das condições da sua 
melhoria.
 A interacção entre prelecto-
res, moderadores e participantes foi 
rica e salutar, com as ideias assen-
tes na busca e resolução dos temas 
abordados durante os dois dias de 
intensos debates.
 Foram inventariadas e in-
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centivadas propostas com firmes 
bases técnico-científicas a aplicar 
em situações onde se pretende me-
lhorar tais como:

- Despertar o interesse de de-
senvolver a tríade Ensino, Pes-
quisa e Extensão Universitária;
- Trabalhar em projectos inter-
disciplinares inovadores e sus-
tentáveis em busca de respos-
tas científicas e tecnológicas 
para fazer face aos problemas 
do dia-a-dia tendo em conta a 
preservação do meio ambiente;
- Lançar bases para um perma-
nente intercâmbio nos vários 
domínios a fim de fomentar so-
luções de melhoria da qualidade 
de vida das populações;
- A necessidade da criação de 
um Dicionário de Português 
Contemporâneo Angolano, a 
partir dos textos de estilo oral 
expressos nas Línguas Nacio-
nais faladas em Angola;
- Considerar o erro como um 
desafio e não como uma dificul-
dade devendo ser considerado 
como um processo didáctico e 
reflexivo;
- Criação de condições de pre-
venção para a promoção da 
saúde programando actividades 
principalmente nas comunida-
des mais desfavorecidas;
- Incluir nos planos curriculares 
sem distinção de níveis a disci-
plina de “Prevenção em Saúde”.
- Capacitar as pessoas para 
aprenderem preparando-as 
para as suas diferentes etapas 
com o objectivo de enfrentarem 
as doenças e suas incapacida-
des;
- Potencializar a família através 
de instituições comunitárias 
para hábitos mais saudáveis.
- Todos os procedimentos para 
o tratamento das doenças de-
vem ser exclusivamente exerci-
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dos e praticados por profissio-
nais qualificados;
- Sobre a reflexão da identidade 
e alteridade cultural constatou-
se que Angola está a construir 
uma entidade própria, enraiza-
da na expansão da Língua Por-
tuguesa como símbolo cultural 
identitário;
- Quanto aos crimes informáti-
cos no direito e processo penal 
angolano, a justiça, enquanto 
monopólio do Estado, deve en-
cetar mecanismos eficientes a 
fim de serem repelidos, tendo 
em conta o surgimento das no-
vas tecnologias de informação e 
de comunicação e consequente-
mente as redes sociais, não con-
segue controlar e punir os di-
versos crimes e problemas que 
surgem, ou seja, o direito deve 
ir atrás do prejuízo;
- Atendendo as necessidades do 
país é imperativo a exploração 
dos recursos florestais, como 
fontes de alimentos e fito-quí-
micos no combate de certas 
enfermidades. Esta é uma opor-
tunidade para a redução ou a eli-
minação da fome e da pobreza 
na sociedade angolana;
- Divulgar a importância da 
composição e da aplicação dos 
materiais compósito a base 
de cimento para a Industria de 
construção civil.

 Os participantes das Déci-
mas Terceiras Jornadas Cientificas 
Internacionais felicitaram e agrade-
ceram a Direcção da UniPiaget na 
realização do evento, encorajaram e 
incentivaram a Direcção desta Insti-
tuição para manter a periodicidade 
de eventos internacionais.
 O discurso de encerramen-
to foi proferido pelo Presidente da 
AIPA, Dr. António Oliveira Cruz.
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Prémio no Concurso Africano
Piagetianos Brilham no Concurso Africano de Julgamentos Fictícios

Julien David Zanzala, Decano da FCSH

 A rivalidade e a emulação 
geram a excelência, reconhecia já 
em 1776 Adam Smith, fundador da 
economia política. Com base nesses 
princípios e no sentido de desenvol-
ver as capacidades competitivas nos 
estudantes apostou-se, na UniPia-
get de Angola, em certas iniciativas 
estimulantes como o concurso in-
terno de julgamento simulado. 
 Os juristas proeminentes 
reconhecem o seu contributo na 
melhoria da qualidade do ensino do 
Direito, pois instiga o senso crítico 
tanto dos participantes como dos 
assistentes que têm de analisar os 
factos expostos e, no final, dar o ve-
redicto. Ainda, amplia as competên-
cias e habilidades dos participantes 
no âmbito da argumentação, ora-
lidade, persuasão, organização de 
ideias e respeito à opinião do outro, 
por meio de discussão de temas. Por 
outro lado, auxilia no processo de 
construção e desconstrução de con-
ceitos. Com a participação e o bom 
desempenho do corpo docente do 
curso de Direito, assim como dos an-
tigos vencedores. O nosso concurso 
interno tem sido uma verdadeira ofi-
cina de preparação para os desafios 
nacionais e africanos. 
 As práticas nas cadeiras de 
Direito de Trabalho, Direito Proces-
sual Civil, Declarativo e Penal reali-
zadas na Sala de Tribunal Simulado, 
os pleitos suficientemente prepa-
rados e uma competição acirrada, 
têm produzido resultados na arena 
nacional e internacional até agora 
notáveis. Prova disso foi a honrosa 
menção sobre a nossa participação 
no 26º concurso africano de julga-

mento fictício sobre os direitos hu-
manos que ocorreu do dia 18 a 23 de 
Setembro, na Universidade de Mau-
rícias. 
 Com efeito, o maior encon-
tro anual de académicos e juízes, em 
torno do tema dos direitos humanos 
em África, reuniu este ano na cidade 
de Reduit nas Ilhas Maurícias 23 paí-
ses e 54 universidades. No primeiro 
round, Leopoldina Godinho Ventura 
e Kaditu Kazembe Simão, emissá-
rios da UniPiaget de Angola, vence-
ram os investidos das universidades 
moçambicanas Católica e Eduardo 
Mondlane.  
 Na fase final, a UniPiaget 
saiu do sorteio emparceirada com 
as universidades de Pretoria e de 
Malawi, na qualidade de Autores, 
para pleitear com as universidades 
do Ghana, da Costa de Marfim e 
Egipto no papel de Réu. 
 Os resultados finais, delibe-
rados pela bancada examinadora 
composta pelo Juiz do Tribunal Afri-
cano dos Direitos Humanos e dos 
Povos, o representante da Comissão 
dos Direitos Humanos e dos Povos 

da União Europeia, o representan-
te do Tribunal Supremo das Maurí-
cias, o Juiz Conselheiro do Tribunal 
Constitucional da África do Sul, o Co-
missário da União Africana para os 
Direitos Humanos, um membro da 
Comissão dos Direitos Humanos dos 
Estados Unidos da América (na qua-
lidade de colaborador da Comissão 
dos Direitos Humanos da União Afri-
cana e da Comissão Organizadora), 
todos profissionais conceituados de 
Direito, colocaram a equipa de Réu 
vencedora e a UniPiaget com seus 
parceiros em segundo lugar. A an-
golana Leopoldina Godinho Ventura 
recebeu o prémio de melhor orado-
ra em língua portuguesa. 
 A competição africana de 
julgamento fictício é um evento 
anual organizado pelo Centro de Di-
reitos Humanos da Universidade de 
Pretória desde 1992. Este visa prepa-
rar uma nova geração de advogados 
para argumentar casos de alegadas 
violações de direitos humanos pe-
rante o Tribunal Africano. Por outro 
lado, tem sido um catalisador para o 
estabelecimento dos principais pro-
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gramas no domínio do ensino dos 
direitos humanos e da investigação 
em África. 
 A prática tem sido trazer à 
discussão um caso hipotético de di-
reitos humanos como se os partici-
pantes estivessem diante do Tribu-
nal Africano dos Direitos Humanos 
e dos Povos. Este ano, o concurso 
abordou questões relacionadas 
com os direitos ao desenvolvimento 
e à liberdade de expressão. 
 A primeira participação in-
ternacional da UniPiaget no con-
curso registou-se em 2008, na cida-
de de Pretória, na presença de 71 
faculdades de direito de 28 países 
africanos. A universidade Eduardo 
Mondlane de Moçambique, com 
muitas participações anteriores, fi-
cou sufragada como a melhor dos 
PALOP. Em 2016, na mesma cidade, 
a UniPiaget de Angola em competi-
ção com as congéneres lusófonas, 
quatro moçambicanas (Politécni-

ca, Eduardo Mondlane, Católica e 
Zambezi) e a faculdade de Direito 
da Universidade Agostinho Neto fez 
história: ficou na segunda posição 
na categoria lusófona.
 De referir que, a UniPiaget 
já venceu em 2014, frente a Univer-
sidade Lueji A Nkonde a competição 
nacional na qual tem participado 
desde 2006. Cinco professores já 
tiveram a honra de acompanhar ao 

estrangeiro os emissários piagetia-
nos: Ângelo Abel Sapiñala, Adalber-
to Luacuti, Deula Agostinho, Yuri 
Nicolau Pascoal e António Gaspar 
Domingos. Assim, verifica-se um 
enorme potencial que, caso sejam 
investidos recursos suficientes, 
pode catapultar a instituição aos 
mais altos níveis de divulgação, de-
fesa e investigação sobre os direitos 
humanos no continente.

Inauguração do Tribunal Simulado
Ex-Ministra Inaugura Oficialmente as Instalações do Tribunal Simulado

 A Dr.ª Guilhermina Contrei-
ras da Costa Prata, antiga Ministra 
da Justiça, procedeu ao descerra-
mento da placa do Tribunal Simula-
do da Universidade Jean Piaget de 
Angola, na quinta-feira, 26 de Outu-
bro.
 O local para prática de jul-
gamentos tem o privilegiado nome 
da Ex-Ministra, que na data da cria-
ção estava em exercício de função. 
 A solenidade contou com 
as distintas presenças, Secretário 
de Estado para o Ensino Superior, 
Secretária de Estado para a Juven-
tude, Presidente da Associação Ins-
tituto Piaget de Angola - AIPA, Mag-
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níficos Reitores das Universidades 
Jean Piaget de Angola e da Guiné-
Bissau, Vice-reitor para a Docência 
e Investigação, Vice-reitor para os 
Assuntos Académicos e Vida Es-
tudantil, Administrador da AIPA, 
Directora do Instituto Superior de 
Ciências da Educação, Decanos das 
Faculdades, Ciências Sociais e Hu-
manas; Ciências da Saúde; Ciências 
e Tecnologias; Humanidades, Artes, 
Educação e Formação de Professo-
res, Director Financeiro, Responsá-
vel dos Mestrados da UniPiaget.  

 Em breves declarações, o 
Magnífico Reitor, Prof. Doutor Pe-
dro Domingos Peterson, ressaltou 
sobre o orgulho da Direcção da 
UniPiaget e honra de ter a Excelên-
cia para proceder o descerramento 
da placa do Tribunal Simulado. 
 “O que temos diante de 
nós é um verdadeiro tribunal, não 
bem apenas simulado, aonde os 
nossos estudantes fazem a sua prá-
tica, é também o local das defesas 
de monografia do Curso de Direito 
e Mestrados, portanto, é um lugar 
motivador e estimulante para o 
Curso de Direito,” referiu.
 O Magnífico Reitor, apre-
sentou o digníssimo Presidente da 
Associação Instituto Piaget de An-
gola, Dr. António Oliveira Cruz, que 
sonhou e juntamente com um gru-
po de pessoas, construíram a Uni-

versidade Jean Piaget de Angola.
 Sem mais delongas, o Pre-
sidente da Associação Instituto 
Piaget de Angola, em concordância 
com as palavras do Prof. Doutor 
Pedro Domingos Peterson, tomou 
atenção com as considerações, 
“Piaget é aquele homem que des-
cobriu que as crianças evoluem, 
as crianças de facto são a base da 
humanidade, porque são elas que 
prometem e detém naturalmente 
o futuro”.
 O Dr. António Oliveira Cruz, 
disse, à Dr.ª Guilhermina Contreiras 
da Costa Prata, passo a citar “as 
portas da UniPiaget estarão sem-
pre abertas”.     
 Sobre a escolha do nome 
para a Instituição de Ensino Supe-
rior, o Presidente da Associação 
Instituto Piaget de Angola, contou, 

“esse homem grande que escolhi, 
Jean Piaget, diga-se de passagem, 
que estive para escolher Einstein 
para patrono da nossa Instituição, 
mas o Einstein, participou na cria-
ção da bomba atómica e eu tinha 
essa dúvida, tive que buscar alguém 
conhecido pela aposta completa na 
Evolução Humana e na capacidade 
fabulosa”.
 O Decano da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Prof. 
Doutor Julien David Zanzala, apro-
veitou a oportunidade e debruçou-
se sobre a participação da Universi-
dade Jean Piaget de Angola no 26º 
Concurso Africano de Julgamento 
Simulado e falou da intenção que 
a Instituição tem de continuar a 
trabalhar com o Ministério da Jus-
tiça e o compromisso de cumprir o 
desafio com a defesa na área dos 
Direitos Humanos, as pretensões 
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DESTAQUE

têm sido Médicos competentes, foi 
a primeira Instituição Privada a for-
mar, daí se destacar,” lembrou.
 Alegrou a Dr.ª Guilhermi-
na Contreiras da Costa Prata, mais 
uma vez felicitar o Magnífico Reitor 
e o Presidente da Associação Insti-
tuto Piaget de Angola, por terem 
este monstro académico “Tribunal 
Simulado”, dizer que pensaram no 
futuro, pensaram longe.
 “O tribunal é muito bonito 

futuras para o Curso, firmando na 
iniciativa dos direitos da mulher, 
crianças e do desempregado. 
 Das inúmeras valências 
abordadas desta área do saber, a 
Dr.ª Guilhermina Contreiras da Cos-
ta Prata, narrou, “gostaria de agra-
decer a UniPiaget, pela placa com o 
meu nome, para inaugurar um Tri-
bunal Simulado, que é a profissão 
que abracei, o gesto é muito impor-
tante e não esquecerei”.
 A Excelência, referiu sobre 
o ser pioneiro, do facto de o Mag-
nífico Reitor, dentro do contributo 
que tem dado, em colocar a UniPia-
get num patamar muito elevado e 
desenvolvimento da academia uni-
versitária em Angola.
 “Gostaria de enaltecer 
este aspecto e dar as minhas feli-
citações, têm o Curso de Medici-
na, recordo que quando foi criado 
suscitou muitas críticas, hoje vejo 
muitos jovens saídos daqui que 

e grande, os meus parabéns por se 
destacarem, faço voto que a comu-
nidade académica usufrua de forma 
conveniente desta mais-valia, que 
permite que possam dar contribu-
to para o fortalecimento do Direito 
em Angola e também do Estado De-
mocrático do Direito no nosso país, 
obrigada,” finalizou.
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NOTÍCIAS
1 . ª  F e i r a  A c a d é m i c a
Associação ABC Alfabetizar Reúne Instituições do Ensino Superior

 A Associação ABC Alfabeti-
zar, em parceria com a Associação 
Firme e Forte, promoveram a reali-
zação da I Feira Académica Univer-
sitária, a iniciativa do evento teve o 
objectivo de congregar várias Ins-
tituições do Ensino Superior, a fim 
de apresentar as funcionalidades 
técnicas, administrativas, valências 
de cada uma delas e promoção do 
Networking.
 A comunidade estudantil 
Piagetiana, juntou-se as demais Ins-
tituições nos dias 29 e 30 de Setem-
bro, no Largo da Família.
 Os Piagetianos, em boa re-
presentação, junto ao público-alvo 
que foram estudantes do Ensino 
Médio, abordaram sobre os dezas-
seis Cursos Leccionados na Univer-
sidade Jean Piaget de Angola, com 
o apoio do Projecto Consultório 
Académico para total esclarecimen-
to dos Cursos da Faculdade de Ciên-
cias da Saúde.
 No final do Ciclo de traba-
lho, houve intercâmbio entre os 
expositores, com debate de temas 
mais candentes da nossa sociedade 

Angolana. 
 Para os organizadores, os 
resultados foram positivos e fala-
ram ao Boletim Ecos Piaget que, 
“Com a presença das Instituições, 
alcançou-se o resultado desejado, 
que consistia em confluir maior nú-
mero de estudantes do Ensino Mé-
dio, no intuito de proporcionar-lhes 
a orientação vocacional, tomaram 
conhecimento dos Cursos ministra-

dos nestas Instituições, para que 
diminua o fraco rendimento dos 
mesmos ao ingressar no Ensino Su-
perior, tendo liberdade de escolha”. 
 Com mais de dois mil visi-
tantes no evento, a Universidade 
Jean Piaget enaltece a iniciativa da 
ABC Alfabetizar e Associação Firme 
e Forte.

PUBLICIDADE
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NOTÍCIAS
1 . ª  F e i r a  d o  L i v r o
Edições Piaget Organiza Feira do Livro com Editores Convidados

 I Feira do Livro da Livraria 
Edições Piaget, decorreu nos dias 
02 a 13 de Outubro, sob a palavra de 
ordem “Edições em Movimento”.
 Congregou no pátio central 
da Universidade Jean Piaget de An-
gola, nove livrarias: Edições Piaget, 
André Mateus Sebastião, Disanda, 
Visionários, Mulemba, Ciatira, Dian-
ga & Filhos, Planeta, Lombo e a Edi-
tora Casa das Ideias.
 Durante os 10 dias, perante 
o cenário que se criou com tendas 
iluminadas, das 08H00 às 20H00 
ao dia, as bancas estiveram bem 
recheadas de livros com os con-
teúdos adequados para os Cursos 
existentes na nossa Universidade. 
Ofereceram o melhor da literatura 
científica, nas áreas de Ciências da 
Saúde, Ciências Sociais e Humanas, 
Ciências e Tecnologias, Ciências da 
Educação, Literatura Infantil e Poé-
tica à comunidade Piagetiana inte-
ressada. 
 Uma iniciativa do responsá-
vel das Edições Piaget, Paulo Rosa-
do, falou-nos sobre a materialização 
do evento, “o grande objectivo foi 
dar a oportunidade aos nossos par-
ceiros comerciais, de conhecer me-
lhor a nossa Editora Piaget e a nossa 
comunidade Piagetiana, por conse-
quência, também conhecemos as 
obras que eles próprios comerciali-
zam”.
 Paulo Rosado, rendeu agra-
decimentos aos expositores pelo 
esforço e dedicação, por tudo ter 
corrido da melhor maneira possível 
e pela oferta de mais de cinquenta 
livros para a Biblioteca da UniPia-
get, que perfaz mais de duzentos e 
vinte mil kwanzas em livros.  
 O Balanço que se faz do 

evento é bastante positivo, inte-
grou um bom número à comunida-
de académica e os incentivou para o 
incremento do hábito de  leitura. Já 
dizia o nosso grande Jean Piaget, “A 
principal meta da educação é criar 
homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas, não simplesmente re-
petir o que outras gerações já fize-
ram. Homens que sejam criadores, 
inventores, descobridores. A segun-
da meta da educação é formar men-
tes que estejam em condições de 
criticar, verificar e não aceitar tudo 
que a elas se propõe.”

 Dos eventos realizados pela 
Livraria Edições Piaget no ano em 
curso que termina, é de mencionar 
que esteve a participar em mais de 
onze actividades, distinguidos em 
bancas pelas Instituições de Ensino 
Superior e a Feira Internacional do 
Livro e do Disco.
 No dia 31 de Janeiro, o Mi-
nistério da Cultura, outorgou um 
Diploma de Honra, pelo seu signifi-
cativo apoio bibliográfico à rede de 
bibliotecas públicas de Angola.
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www.unipiaget-angola.org

O r d e m  d o s  E n g e n h e i r o s 
W o r k S h o p  s o b r e  E m p r e e n d e d o r i s m o  n a s  E n g e n h a r i a s

 A Ordem dos Engenheiros 
de Angola, no âmbito do seu pro-
jecto que visa promover projectos 
com os estudantes dos Cursos de 
Engenharia das Instituições do Ensi-
no Superior, concretizou no dia 03 
de Outubro, em colaboração com a 
Faculdade de Ciências e Tecnologias 
“Workshop sobre Empreendedoris-
mo no Ramo das Engenharias”, que 
decorreu das 09H00 às 12Hoo, no 
Auditório Roberto de Almeida. 
 A mesa do Presidium para a 
presente sessão, contou com a pre-
sença do Vice-reitor para os Assun-
tos Académicos e Vida Estudantil, 
MSc. Lufianlisso António, Decano 
da Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gias, Prof. Doutor Tana Lukeba Can-
da e pela Ordem dos Engenheiros 
de Angola, Eng.º Angelino Quisson-
de. 
 Foi crucial no encontro, in-
centivar os estudantes dos Cursos 
de Eng.ª Civil, Eng.ª de Pesquisa e 
Produção de Petróleos, Eng.ª de 
Refinação de Petróleos, Eng.ª Elec-
tromecânica, Eng.ª Informática de 
Gestão, no sentido de saberem usar 
suas inteligências e o génio criativo, 
através dos trabalhos de investiga-
ção desenvolvidos na academia Pia-
getiana que apresentam soluções 
aos problemas que afectam a socie-
dade e assim criar grandes oportuni-
dades de emprego.
 As temáticas abordadas 
foram, O Ensino da Engenharia e 
a sua Relação com o Mercado de 
Trabalho, MSc. Lufianlisso António; 
Propostas de Negócios para Enge-
nheiros, Eng.º Angelino Quissonde; 
Caso Prático I: Investigação ao Ne-
gócio – Repelente do Mosquito da 
Malária, Artur Penelas; Caso Prático 

II: Criação do Negócio de Tratamen-
to de Água, Eng.º Antero Fernandes. 
As comunicações foram moderadas 
pela Senhora Jurelma Salgado. 
 O Decano da FCT, Prof. Dou-
tor Tana Lukeba Canda, falou-nos 
que a iniciativa bastante positiva 
e que a actividade serviu também 
pela certificação de três Cursos lec-
cionados pela UniPiaget, no mês de 
Setembro.
 Além disso, foi-lhe impor-
tante acrescentar que, “o Workshop 
sobre Empreendedorismo no Ramo 
das Engenharias é um tema central 
bastante pertinente, pelo incentivo 
passado aos estudantes”.
 O Prof. Doutor Tana Luke-
ba Canda, afirmou que se pretende 
traçar um plano de actividade seme-

lhante para o próximo ano curricu-
lar 2018, com celebração futura de 
um convénio com a Ordem dos En-
genheiros de Angola.
Por uma Ordem Dinâmica em Prol 
dos Engenheiros e da Sociedade!
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3. ª  Conferência  de Educação
SIKOLA -  Part ic ipar Para Uma Melhor Educação em Angola

Margarida Silva, APDES

 No Dia Mundial do Profes-
sor - 5 de Outubro de 2017 – decor-
reu na Universidade Jean Piaget de 
Angola, em Luanda, a 3ª CONFE-
RÊNCIA de EDUCAÇÃO do Projecto 
“Sikola: Participar para uma melhor 
Educação em Angola”, organizada 
pela APDES – Agência Piaget para o 
Desenvolvimento, com co-financia-
mento da União Europeia.
 Sob o lema “Ensino Primá-
rio de Qualidade: Desafio à Parti-
cipação de Todos”, a Conferência 
procurou contribuir para o reforço 
da qualidade do Ensino Primário, 
bem como - Valorizar o Ensino Pri-
mário como etapa determinante de 
todo o percurso de Educação For-
mal; - Valorizar o papel do Professor 
como elemento fundamental da 
qualidade da Educação; - Divulgar 
os principais resultados do Projecto 
SIKOLA e da pesquisa sobre o Ensi-
no Primário; - Aproximar e promo-
ver o diálogo entre organizações 
Estatais, académicas, da sociedade 
civil e empresas para que, juntos, 
possam contribuir para a melhoria 
da qualidade do Ensino Primário.
 Para tal, contou com cerca 
de duzentos e vinte participantes 
de várias áreas do Ministério da 
Educação (DNEG, INFQE, INIDE), do 
Gabinete Provincial de Educação de 
Luanda e das Direcções Municipais 
de Educação de Belas, Cacuaco, Ca-
zenga e Viana, de várias Instituições 
de Formação de Professores de ní-
vel médio e superior; empresas e 
financiadores; organizações da so-
ciedade civil e directores, subdirec-
tores pedagógicos e professores do 
Ensino Primário, bem como a hon-
rosa presença do Sr. Administrador 
de Viana, vinte prelectores /mode-
radores (abaixo elencados) que re-

flectiram e debateram os temas dos 
dois painéis e um momento cultural 
do ISART com canto lírico.
 A Abertura foi assinalada 
pelos promotores, financiadores e 
parceiros do Projecto, os (as) Ex-
mos (as): Sr. Vice-reitor para os As-
suntos Académicos da Universidade 
Jean Piaget de Angola, Dr. Lufianlis-
so; Sra. Chefe da Cooperação Adjun-
ta da Delegação da União Europeia 
em Angola, Dra. Marta Brites; Sr. 
Director Geral Adjunto do INIDE, Dr. 
Pedro Nsiangengo, pelo MED; Sr. 
Vice-Presidente do SINPROF, Prof. 
Manuel Vitória Pereira; Sr. Secretá-
rio da Rede Angolana da Sociedade 
Civil de Educação para Todos, Dr. 
Carlos Cambuta; Sra. Directora da 
APDES - Agência Piaget para o De-

senvolvimento, Dra. Alina Santos.
 Como ponto de partida do 
debate, foram apresentados os da-
dos da Pesquisa do Projecto SIKO-
LA pelos técnicos Dra. Margarida 
Silva (APDES) e Dr. Hamilton Sulo 
(SINPROF). O Estudo de Caracteri-
zação do Ensino Primário nas Pro-
víncias de Cabinda, Luanda e Lunda-
Norte, realizado pela Doutora Maria 
João Oliveira (APDES /RECI), encon-
tra-se em publicação própria.
 O Painel um “Professores 
de Qualidade: COLOCAR, FORMAR 
e MANTER os melhores professo-
res no Ensino Primário” usufruiu 
da moderação da Dra. Alexandra 
Simeão (ex-Vice-ministra da Educa-
ção) com um contributo mais am-
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plo, pela sua experiência e aborda-
gem de cidadania, aos desafios do 
Ensino Primário, da carreira docente 
e da valorização do professor deste 
nível de ensino.
 O Dr. Dikwiza Kangala do 
Instituto Nacional de Formação de 
Quadros da Educação (MED) con-
textualizou a “Formação em Servi-
ço dos Professores do Ensino Pri-
mário” na Política de Formação de 
Quadros da Educação e enunciou os 
programas de formação a decorrer 
– o PREPA, destinado aos professo-
res do Magistério Primário e o PAT 
que tem formado professores do EP 
nas áreas da Língua Portuguesa e 
Matemática, de alguns Municípios.
 Pela APDES/ Sikola, a Dra. 
Margarida Silva apresentou sucinta-
mente uma “Proposta de Formação 
em Serviço - Especialização Pedagó-
gica para o Ensino Primário”, basea-
da nos resultados da pesquisa (ne-
cessidades identificadas, tipologia 
de formação preferencial), nos do-
cumentos do INFQE e na experiên-
cia adquirida pelas acções formati-
vas anteriormente implementadas. 
A proposta assenta no reforço das 
competências dos actuais professo-
res do Ensino Primário, através de 
metodologias activas/ participati-
vas, por formadores experientes e 
bem treinados, com suporte didác-
tico para o professor, assente na 
supervisão pedagógica da prática 
docente.
 O tema “Processos de Re-
crutamento e Selecção de Profes-
sores” foi apresentado pelo Dr. Da-
mião Bungo do SINPROF / Sikola, 
que partiu da pesquisa da sua tese 
de licenciatura, apresentando um 
cenário de desadequado enquadra-
mento de professores (entre a for-
mação académica e a área ou nível 
que leccionam) para propor crité-
rios de selecção e recrutamento de 
professores do Ensino Primário.
 O Painel dois “Contributos 
para uma Educação Pública de Qua-
lidade: o Papel dos Actores não Es-

tatais” foi desenvolvido em forma 
de mesa redonda (moderada pela 
Directora da APDES, Dra. Alina San-
tos) procurando abranger os contri-
butos do Ensino Superior, do sector 
empresarial e das organizações da 
Sociedade Civil.
 Estiveram representados 
os departamentos de responsabili-
dade social da Chevron e da Sonan-
gol (pela Dra. Kiara Neto e pelo Dr. 
Nelson Msonge, respectivamente), 
elencando algumas iniciativas pon-
tuais no âmbito do apoio à Educação. 
A Chevron referiu a restruturação 
da sua política de responsabilidade 
social para a educação e algumas 
intervenções de longo prazo; a So-
nangol ressaltou contributos na for-
mação e professores, antecipando 
futuros constrangimentos no apoio 
social, dada a crise actual e a não 
obrigatoriedade da responsabilida-
de social das empresas. De uma for-
ma geral, as empresas têm posições 
muito diferenciadas no apoio a pro-
jectos sociais: hora de investimento 
(retornos para a própria empresa) e 
de comprometimento com o desen-
volvimento do país, hora de desres-
ponsabilização e alienação do con-
texto em que se insere.
 As Instituições de Ensino 
Superior participantes - Universida-
de Jean Piaget de Angola (Doutor 
Pedro Peterson; Instituto Superior 
de Ciências da Educação (Dr. Eduar-
do Nagayafina) e Instituto Superior 

de Artes (Dr. Emanuel Mendes) re-
feriram possíveis contributos para 
o Ensino Primário, sobretudo no 
domínio da formação inicial de pro-
fessores. No entanto ainda não se 
verifica um elo de ligação com os 
Magistérios Primários e com o Ensi-
no Geral do Ministério da Educação 
para identificar problemas e encon-
trar soluções conjuntas para um en-
sino primário com qualidade (por 
exemplo, na formação em serviço, 
para superar as lacunas apontadas 
pelos professores; na investigação 
académica dos finalistas ou esta-
giários nas escolas; nas propostas 
ao MED, etc.). O ISCED intenta ini-
ciar a Formação de Professores do 
Ensino Primário; o ISART destacou 
as Artes como meio de formação 
cívica e humana, sendo o Ensino Pri-
mário a base da formação integral. 
Actualmente já forma para o ensi-
no das artes e a UNI-PIAGET forma 
para a educação física e considera a 
necessidade de maior utilização dos 
meios de comunicação social (como 
via de informação e formação). Em 
cooperação com o Ministério da 
Educação, estas instituições pode-
riam dar resposta às necessidades 
de formação nas áreas das expres-
sões (plástica, musical e motora) ou 
noutras identificadas.
 Para destacar os contribu-
tos das organizações da socieda-
de civil, estiveram representadas a 
Rede Angolana da Sociedade Civil 



NOTÍCIAS

Boletim Informativo18

de Educação para Todos e a ADRA 
(Dr. Carlos Cambuta); o SINPROF 
(Prof. Manuel Vitória Pereira) e a As-
sociação de Escolas Comunitárias – 
AEC (Prof. Bernardo), sublinhando 
a sua disponibilidade para o diálo-
go e colaboração com as entidades 
Governamentais. A DNEG - Direcção 
Nacional de Ensino Geral (Dr. Muan-
da Mbiqui do MED que tem acom-
panhado todas as Conferências de 
Educação do Projecto Sikola) refe-
riu a necessidade de reflexão e me-
lhor avaliação no Ensino Primário, 
numa permanente atitude técnica 
e científica; reforçou ainda a impor-
tância da aplicação dos normativos 
do MED, pelos responsáveis locais 
e directores de escola, em ligação 
com as associações da sociedade ci-
vil.
 As organizações presentes, 
além de terem destacado algumas 
práticas comunitárias nas quais po-
dem colaborar com o MED ou que 
poderão servir de exemplo a um En-
sino de Qualidade, tais como, a for-
mação contínua de professores em 
meio rural (e as ZIP); os projectos 
educativos de escola; a valorização 
e integração dos pais e encarrega-
dos de educação; as actividades 
extra-escolares; a ligação escola-
comunidade; a conquista de espa-
ços de diálogo com o MED (como a 
Rede EPT e os sindicatos, na procu-
ra de melhores condições salariais e 
profissionais para os professores); 
reforçaram a necessidade de maior 
envolvimento da sociedade civil na 
definição e implementação das polí-
ticas públicas em educação.
 Tendo em conta os objecti-
vos desta Conferência da Educação, 
assinalam-se como aspectos menos 
conseguidos, o limitado envolvi-
mento dos decisores políticos da 
educação na mesma (não obstante 
a empenhada participação dos téc-
nicos do MED) e a insuficiente par-
ticipação do público, pela limitação 
de tempo para abordar a diversida-
de de temas propostos.

 A destacar positivamente, a 
caracterização geral do Ensino Pri-
mário, a partir da pesquisa Sikola 
nas Províncias de Cabinda, Luanda 
e Lunda-Norte, bem como as ques-
tões debatidas em torno dos múlti-
plos factores que condicionam a sua 
qualidade e as sugestões apresenta-
das.
 Um Ensino Primário de Qua-
lidade é o que produz uma efectiva 
aquisição de competências, valo-
res e capacidades. Os elementos 
que contribuem para a Qualidade 
do Ensino Primário são: Políticas 
educativas adequadas com a ampla 
participação da sociedade civil; In-
vestimento na educação (financia-
mento); Ambiente escolar favorável 
à aprendizagem; Currículos rele-
vantes e adequados às realidades; 
Liderança e boa gestão escolar; En-
volvimento da comunidade na vida 
escolar; Professores suficientes e 
com formação adequada; Estraté-
gias de ensino-aprendizagem efica-
zes.
 Entre as principais reco-
mendações, destacaram-se as pro-
postas: Maior divulgação da infor-
mação, dos estudos realizados e 
das iniciativas no Ensino Primário;- 
Realização de fóruns públicos de 
discussão técnica e alargada das 
temáticas apresentadas (Formação 
de Professores; Selecção, Recruta-
mento e Carreira Docente, como 
exemplo) com entidades públicas e 
sociedade civil; Maior participação 
da sociedade civil na definição e im-
plementação das políticas públicas 
em educação, para que estas sejam 
adequadas à realidade e implemen-
tadas com sucesso; Maior e melhor 
investimento no Ensino Primário.
 Entre todos os presentes, 
sobressaiu o sentimento generali-
zado de que o Ensino Primário é a 
base da formação de competên-
cias científicas, técnicas e huma-
nas, sendo urgente investir na sua 
Qualidade, de forma participativa e 
colaborativa entre todos os actores 

da Educação e da Sociedade Civil.
 A APDES e o SINPROF /Rede 
EPT, reiteramos os nossos agradeci-
mentos,  a todos os que dela fizeram 
parte, em especial aos que colabo-
raram activamente para o seu su-
cesso. (Esta síntese não abrange os 
depoimentos e apresentações dos 
oradores, que poderão enviar-nos, 
ainda, as suas notas e sugestões.)
 Desta Conferência surgiram 
várias recomendações no sentido 
de maior partilha e participação 
das medidas de Educação. Assim, 
está previsto para o próximo dia 28 
de Novembro de 2017 um FORUM 
CONSULTIVO DE EDUCAÇÃO sobre 
a Formação em Serviço de Profes-
sores do Ensino Primário (será dada 
mais informação posteriormente).
 O projecto “Sikola: Partici-
par para uma melhor Educação em 
Angola” é promovido pela APDES 
– Agência Piaget para o Desenvol-
vimento e pela Rede-EPT Angola 
– Rede Angolana da Sociedade Ci-
vil de Educação para Todos, repre-
sentada pelo SINPROF (Sindicato 
Nacional de Professores), sendo 
co-financiado pela União Europeia 
e apoiado pelo Ministério da Educa-
ção de Angola (MED) em vários de-
partamentos, com destaque para a 
DNEG e o INFQE.
 Este projecto visa o reforço 
da qualidade da Educação, ao nível 
do Ensino Primário, através do diá-
logo, capacitação e participação de 
todos os agentes educativos, sobre-
tudo os professores, a sociedade 
civil e as autoridades locais e tem a 
sua intervenção nas províncias de 
Cabinda, Luanda e Lunda-Norte (de 
2015 a 2017). As suas acções concre-
tizam-se (1) na formação contínua 
de professores/as e outros agentes 
educativos do Ensino Primário; (2) 
na formação e apoio às organiza-
ções da sociedade civil; (3) no re-
forço da Rede EPT – Angola e (4) na 
pesquisa e informação sobre a Edu-
cação.
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Programa de Formação Empresarial
INAPEM Promove Formação para os Estudantes do Curso de Economia e Gestão

 Os estudantes do Curso de 
Economia e Gestão, beneficiaram 
da Formação e Treinamento sobre 
Empreendedorismo, promovido 
pelo INAPEM - Instituto Nacional de 
Apoio às Micros, Pequenas e Média 
Empresas, com início no dia 9 de Ou-
tubro e se estendeu até ao dia 17 de 
Novembro. 
 A formação decorreu no 
âmbito da parceria entre a UniPia-
get e o INAPEM, materializado na 

Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas.
 O módulo ministrado 
“Como iniciar a sua Empresa”, cujo 
objectivo foi de capacitar e propor-
cionar aos estudantes a oportunida-
de de seguir uma carreira empresa-
rial e concretizar o sonho de serem 
criadores de empregos, a partir de 
uma formação intensiva com dura-
ção de uma semana.
 Os beneficiados foram os do 

3º e 4º ano curriculares, assim, per-
fez-se um total de mais de duzentos 
e cinquenta Piagetianos participan-
tes. 
 Os objectivos foram alcan-
çados na medida que, tanto os es-
tudantes e os formadores manifes-
taram-se satisfeitos no final de cada 
ciclo de formação.

B e m  V i n d o s  à  U n i P i a g e t
Estudantes do Complexo Escolar Emanuel Kutolola Visitam Campus Universitário

 O Complexo Escolar Ema-
nuel Kutolola, tem brindado os seus 
melhores estudantes distinguidos, 
no quadro de honra com benefício 
de visitas de estudo/ conhecimento 
as áreas turísticas e culturais nas dis-
tintas províncias do país, através do 
“Projecto Educacional Conheça An-
gola”. O Gabinete de Comunicação 
e Imagem da UniPiaget abraçou de 
imediato esta iniciativa.
 Para a 6ª edição, tomaram 
a iniciativa e incluíram na agenda de 
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locais a Universidade Jean Piaget de 
Angola, que acolheu mais de quaren-
ta visitantes do Ensino Primário e Se-
cundário da Instituição, acompanha-
dos pelos professores e dirigentes da 
mesma, no dia 12 de Outubro.
 No Auditório 8.07, os visitan-
tes foram recepcionados pelo Gabi-
nete de Comunicação e Imagem e a 
Associação de Estudantes.
 De seguida, puderam acom-
panhar um vídeo Institucional de 
apresentação da UniPiaget e conhe-
cer as diversas actividades desenvol-
vidas. Aproveitamos a oportunidade 
e consideramos as suas principais 
dificuldades e dúvidas sobre as Fa-
culdades e o potencial de cada um 
dos dezasseis Cursos leccionados na 
UniPiaget com perspectivas de futu-
ro que  oferecem cada um deles.
 Os Piagetianos falaram aos 
visitantes sobre razões de continua-
rem a se esforçar e apostar sempre 
na formação, para realizar o sonho 
profissional.
  Com momento de descon-
tracção para troca de experiências 
sobre as línguas nacionais de cada 
província e algumas expressões das 
mesmas, não faltaram piadas e ane-
dotas para contar, num jogo amigá-
vel entre UniPiaget X Complexo Es-
colar Emanuel Kutolola.   
 O Tribunal Simulado, Pavi-
lhão de Motricidade, Clínica Dentária, 
Livraria, Laboratório de Electromecâ-
nica e o de Máquinas e Ferramentas, 
Laboratório de Softwares, Laborató-
rio de Controle de Qualidade, Centro 
de Recolha e Tratamento do Petró-
leo e muito mais, foram os lugares 
cursados pelos visitantes. 
 De mencionar que a Uni-
Piaget promove sempre junto as 
Instituições do Ensino Secundário, 
no âmbito de comemoração do seu 
aniversário “Semana de Portas Aber-
tas”. A iniciativa tem como objectivo 
aproximar a Universidade Jean Pia-
get de Angola à comunidade acadé-
mica finalista do Ensino Secundário e 
possibilitar a oportunidade dos mes-
mos de conhecer o nosso Campus 
Universitário e a oferta formativa.
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L a n ç a m e n t o  d e  L i v r o
UniPiaget apoia Piagetina no Lançamento de Livro “Serpentes em Angola”
 “Serpentes em Angola, uma 
Visão Toxinológica e Clínica dos En-
venenamentos” é o título do livro 
da escritora, Paula Regina Simões 
de Oliveira.
 Constitui uma importante 
ferramenta para profissionais de 
saúde e público em geral, já que 
lhes dá ferramentas indispensáveis 
para a identificação das serpentes, 
do tipo de envenenamento que cau-
sam e de qual a conduta clínica a ter 
no caso de tal ocorrência. Por forma 
a minimizar os efeitos daquela que é 
considerada “a mais negligenciada 
de todas as doenças negligencia-
das”, segundo a OMS. 
 A esta excelente obra, a Uni-
versidade Jean Piaget de Angola, 
acolheu no seu Campus e de braços 
abertos para o seu lançamento, a 
escritora que é licenciada no Curso 
de Medicina pela nossa Instituição – 
UniPiaget.
 O evento contou com a pre-
sença de convidados e público inte-
ressado, reunidos no auditório Ro-
berto de Almeida, pelas 14H00, no 
dia 17 de Outubro.
 O Magnífico Reitor, Prof. 
Doutor Pedro Domingos Peterson, 
tomou atenção do auditório e te-
ceu as seguintes considerações, 
“começaria com breves palavras de 
boas-vindas por manifestar em meu 
nome e no da Direcção da Universi-
dade Jean Piaget de Angola, os nos-
sos agradecimentos pelo convite 
que nos é dirigido com vista a tomar 
parte desta sessão solene e pela 
escolha desta Universidade onde a 
nossa docente-investigadora se for-
mou.”
 Foi importante para o Mag-
nífico Reitor, agradecer a todos con-
vidados quanto se dignaram a par-

tilhar esses momentos de alegria e 
meditação sobre o lançamento do li-
vro da MSc. Paula Regina Simões de 
Oliveira, no nosso anfiteatro, com 
capacidade para albergar quinhen-
tas pessoas e aberto para diversas 
actividades de natureza sócio-cultu-
ral, científica, artística e outras, em 
conformidade com os Estatutos da 
UniPiaget.
 Dirigindo-se a Piagetiana, o 
Prof. Doutor Pedro Domingos Pe-
terson, referiu, “a escritora estudou 
na Universidade Jean Piaget de An-
gola sem sobressaltos e com bom 
aproveitamento, de 2003 a 2008, 
constitui assim, satisfação e orgulho 

o lançamento do Livro pela nossa 
Estudante”. 
 Assim sendo, a Direcção da 
Universidade aproveita esta subli-
me ocasião, nas palavras do Magní-
fico Reitor, para desejar-lhe, muita 
saúde, paz e felicitações por colo-
car nas nossas mãos e bibliotecas 
mais uma obra que nos proporcio-
nará muitas informações acerca das 
“Serpentes”.
 “Muito obrigado pela pre-
ferência que tiveram em escolher a 
nossa Universidade,” o Magnífico 
Reitor, Prof. Doutor Pedro Domin-
gos Peterson.
 A apresentação da obra 
esteve a cargo do Excelentíssimo 
Senhor, Bastonário da Ordem dos 
Médicos de Angola, Prof. Doutor 
Alberto Pinto Sousa, que honrado 
por apresentar a obra de referência 
para os estudantes universitários, 
profissionais e pesquisadores da 
área da saúde.
 Para o Bastonário da Ordem 
dos Médicos de Angola, assentam 
na vida da escritora dois eixos fun-
damentais, o envolvimento na for-
mação de muitos jovens universitá-
rios e o interesse pela investigação 
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científica focada na temática que 
hoje apresenta o livro e da qual será 
a sua tese de doutoramento. 
 A passagem da escritora na 
Universidade Jean Piaget de Ango-
la, seguiu desde a Licenciatura em 
Medicina, docente da disciplina de 
Anatomia nos Cursos da Faculdade 
de Ciências da Saúde, tendo sido 
ainda Coordenadora de Anatomia 
Humana no Curso de Fisioterapia da 
mesma Universidade.
 “O livro, apresenta algumas 
estratégias para redução dos enve-
nenamentos por serpentes, aborda 
questões relativas a produção ou 
aquisição de soros antiofídicos, as 
reacções adversas e o risco/bene-
fício resultante da sua aplicação,” 
aclarou o Bastonário.
 A obra contém ainda, na 
apresentação do Prof. Doutor Al-
berto Pinto Sousa, uma estrutura 
com abordagem holística das várias 
temáticas ligadas às serpentes.
 A forma invejável como a au-
tora aborda os assuntos demonstra 
domínio de conhecimentos, habili-
dades técnicas, científicas e peda-
gógicas, contemplou o Bastonário, 
que abordou sobre o CIMETOX – 
Centro de Investigação e Informa-
ção de Toxicologia, único Centro de 
referenciado em Angola.
 “Com mestria, a MSc. Paula 
Oliveira chama a atenção de quatro 
perguntas fundamentais ao aten-
der um paciente com mordedura 
de serpente, aborda da existência 
das síndromes de envenenamento. 
O trabalho estaria incompleto se a 
não descrevesse o que está a ser fei-
to no nosso país, o primeiro estudo 
realizado sobre venenos e envene-
namentos de serpentes em Angola 
está a ser realizado e a partir deste, 
uma estratégia para prevenção de 
mordeduras por serpentes foi de-
senvolvido em quatro províncias. 
 Com o louvado trabalho do 
CIMETOX, foi possível produzir o 

primeiro soro experimental murino 
de veneno de serpentes em Angola. 
Para o Bastonário, a formação de 
profissionais de saúde com conheci-
mento de toxicologia é outro aspec-
to a se ter em conta na elaboração 
do plano de prevenção e nos planos 
curriculares dos Cursos de Saúde, 
em particular o de Medicina. 
 “Gostaria de destacar algu-
mas das acções que a autora tem 
levado a cabo em várias regiões do 
país, acções preventivas nas comu-
nidades; treinamento de suporte 
básico de vida aos profissionais de 
saúde; aplicação de placas de aviso 
nas áreas de risco; identificação de 
casos nas comunas e seguimento 
correcto; ensinar a realizar o teste 

20 WCT; disseminação de informa-
ção de prevenção de acidentes em 
várias províncias do país; captura 
activa de serpentes; extracção de 
venenos de serpentes de diferen-
tes espécies de importância médica 
em Angola; criação do serpentário 
do CIMETOX com serpentes vivas,” 
destacou.
 Finalmente, são abordadas 
perspectivas para o futuro de An-
gola e o Prof. Doutor Alberto Pin-
to Sousa, apresentou que a autora 
procura compreender e discutir os 
aspectos toxicológicos e clínicos 
dos envenenamentos por serpen-
tes, o que abre caminho para outros 
estudos, possibilitando discussões 
científicas, gerando novas pesqui-
sas, publicações, bem como novos 
conhecimentos. “O repto está lan-
çado e depende sobretudo de nós, 
em particular, estudantes de saúde, 
académicos e pesquisadores”.
 O Bastonário da Ordem dos 
Médicos, disse esperar que este li-
vro seja uma referência obrigatória 
para estudantes do Ensino Superior 
da Saúde, mas também médicos, 
enfermeiros, zoólogos, biólogos, 
docentes, pesquisadores e aos que 
se interessarem pela temática do li-
vro. 
 “Os pesquisadores e os 
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académicos ganham com este livro 
uma publicação que há muito se 
fazia sentir e que permitirá saber 
qual a magnitude do problema por 
forma a compreender e minimizar 
os efeitos daquela que é considera-
da a mais negligenciada de todas as 
doenças negligenciadas” articulou.
 No final da apresentação, o 
Prof. Doutor Alberto Pinto Sousa, 
falou que deixar de agradecer e fe-
licitar a autora por tudo que a obra 
representa e oferece seria imper-

doável “ o nosso muito obrigado”.
 A autora, a meio a tanta ale-
gria, restou-lhe a sublime missão 
de apenas agradecer, “Aceitem a 
minha saudação e profundo agra-
decimento por permitirem que o 
lançamento oficial desta obra se 
pudesse realizar na Instituição que 
me licenciou no ano de 2008 bem 
como a excelente apresentação da 
mesma aqui feita pelo representan-
te de todos os médicos em Angola,” 
abordou.
 “Esta obra, constitui um 
modesto contributo para o nosso 
país em torno de uma problemática 
que é a mais negligenciada de todas 
as doenças tropicais negligencia-
das, constitui-se como um desafio 
por ter sido elaborado em concomi-
tância com a minha tese de doutora-
mento,” explicou. 
 Partilhou o quão difícil tem 
sido levar avante o projecto de pro-
dução de soros antiofídicos contra 
venenos de serpentes de importân-
cia médica em Angola do qual, Pau-
la de Oliveira é Coordenadora e por 

esta razão, os fundos adquiridos 
com a venda desta obra reverterão 
para a continuidade do mesmo. 
 “Apelo a todos os presen-
tes que o adquiram e sintam que ao 
fazê-lo estão sem dúvida a apoiar o 
referido projecto que virá com cer-
teza minimizar um problema de saú-
de que aflige as nossas populações 
rurais cuja mortalidade é elevada, 
segundo o maior estudo realizado 
de todos os tempos por Kasturirat-
ne et al. 2008,” disse.
 Para terminar, a autora dei-
xou uma palavra de apreço e de 
profundo agradecimento ao colecti-
vo de pessoas e Instituições que de 
diferentes formas apoiou para que 
esta cerimónia de lançamento fosse 
um sucesso.
 De seguida, além do mo-
mento cultural com apresentação 
de uma peça teatral, a atenção este-
ve direccionada à apresentação de 
um vídeo que retrata a trajectória 
percorrida para que hoje esta obra 
fosse uma realidade.

A n g a r i a ç ã o  d e  B e n s
O Grupo Teatral da UniPiaget Promove Acção Filantrópica

 O Grupo Teatral da UniPia-
get - GTU, promoveu no pátio cen-
tral, uma acção filantrópica para an-
gariação de donativos para doação 
ao Lar EL-Bétel, localizado no muni-
cípio de Viana. 
 Actividade que teve início 
no dia 14 de Setembro e terminou 
no dia 20 de Outubro com apresen-
tação da peça “O Demónio” no au-
ditório 8.06, foi possível concretizar 
os objectivos com uma boa quanti-
dade de donativos, diversificados 
em roupas masculinas e femininas, 
materiais didácticos e bens alimen-
tares não perecíveis. 
 No acto de entrega, no dia 
21 de Outubro, os membros do GTU, 

dirigiram-se ao Lar EL-Bétel e foram 
recebidos pelo Pastor representan-
te e recepcionados com uma bela 

e calorosa canção de boas-vindas, 
entoada por um grupo de crianças. 
No final, aproveitou-se a permanên-
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Homenagem aos Vencedores
UniPiaget Homenageia os Vencedores do Concurso Africano do Julgamento Simulado

cia no local e os Piagetianos promo-
veram diversas brincadeiras com os 
pequeninos.
 Foi satisfatório para os es-
tudantes apoiar as crianças perten-
centes ao Lar e entregar a singela 
contribuição.
 O Grupo Teatral da UniPia-
get apadrinha o El-Bétel há mais de 
cinco anos e tem brindado o mesmo 
anualmente com actividades à volta 
do amor, carinho, atenção e ofertas 
em bens materiais.
 A esta boa acção, bons vo-
tos ao Grupo Teatral da UniPiaget, 
bons votos ao Lar EL-Bétel. 
Ainda à volta do leque de activida-
des do Grupo Teatral para o terceiro 
trimestre de 2017, tiveram uma ex-
celente representação da UniPiaget 
no 6º Festival de Teatro Universitá-
rio.
 Foi um festival de carácter 
totalmente cultural com objectivo 
de engrandecer cada vez mais a 

cultura do teatro nas Universidades 
de Angola e para esta edição, parti-
ciparam seis Instituições do Ensino 
Superior.
 A abertura foi no dia 1 de 
Novembro no Campus Universitário 
da Universidade Agostinho Neto e o 
concurso nos dias 2, 3 e 4 na LAASP 
– Ex-liga Africana.

A Universidade Jean Piaget de An-
gola, conquistou dois prémios, 
segunda classificação com a peça 
intitulada «Uanja» baseada no livro 
do escritor angolano Óscar Ribas e 
levou também para casa o prémio 
de Melhor Intérprete Feminina do 
6º Festival de Teatro Universitário.

 Tornar público e reconhecer 
a grande representação dos estu-
dantes do Curso de Direito da Uni-
versidade Jean Piaget de Angola no 
26º Concurso Africano de Julgamen-
to Simulado, aconteceu no dia 20 de 
Outubro, no auditório 6.06, pelas 
15H00, sob égide da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas.
 Estiveram presentes para 
homenagear o Magnífico Reitor, 
Prof. Doutor Pedro Domingos Pe-
terson, Vice-reitor para Docência e 
Investigação, Prof. Doutor Manuel 
Vaz Freixo e o Decano da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas, Prof. 
Doutor Julien David Zanzala.
 O programa teve início com 
a intervenção do Professor acom-
panhante, MSc. António Gaspar Do-
mingos que falou sobre como foi o 
processo de orientação aos Piagetia-

Direcção da Instituição, docentes e 
os discentes, toda alegria, principais 
anseios, métodos de estudo durante 
as fases do concurso até o seu térmi-
no. 
 Os premiados, teceram con-

nos participantes. 
 Os estudantes premiados do 
Curso de Direito, Leopoldina Ventura 
e Kaditu Simão, também tiveram seu 
momento de intervenção e descon-
traidamente compartilharam com a 
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selhos aos próximos estudantes que 
vencerem o Concurso Interno para 
representar a Instituição no 27º Con-
curso Africano de Tribunal Simulado.
 No final, em forma de suges-
tão, a Direcção da UniPiaget, para 
o Curso de Direito apresentou duas 
propostas “implementar no Pla-
no Curricular do Curso a disciplina 
de Direitos Humanos” e a segunda 
“realização intensiva de palestras 
ligadas aos Direitos Humanos”. 
 Com todo regozijo, o MSc. 
António Gaspar Domingos e os estu-
dantes Leopoldina Ventura e Kaditu 
Simão apresentaram os prémios ar-
recadados no 26º Concurso Africano 
de Julgamento Simulado.
 O Magnífico Reitor, Prof. 
Doutor Pedro Domingos Peterson, 
prestou singelas palavras aos home-
nageados, “Se fosse um concurso de 
Misses ... teríamos todos os órgãos 
de comunicação social presentes, 
sim ou não? Mas, este trabalho tam-
bém é muito importante, talvez, três 
ou quatro vezes mais importante, 
primeiro falo em nome da Direcção 
da UniPiaget e da Associação Institu-
to Piaget”.
 O Prof. Doutor Pedro Do-
mingos Peterson, aclarou que, ver 
os nossos estudantes a levar a ban-
deira da UniPiaget para além fron-
teira, é motivo de muita satisfação e 
orgulho, para a República de Angola, 
para os estudantes que participaram 
pessoalmente e também uma defe-
sa da nossa Instituição por um lado, 
por outro, é orgulho e satisfação por 
parte dos docentes.
 “Significa dizer que a Uni-
versidade Jean Piaget de Angola, 
proporciona o ensino neste domí-
nio, de qualidade, ao dizer isso, não 
queria afirmar que temos tanta qua-
lidade que agora temos de cruzar os 
braços, a qualidade é um processo, 
temos de todos os dias a cavar, por-
que a escola proporciona ferramen-
tas básicas e sólidas, cada um de nós 
tem de se desenvolver, através da 
sua alto-formação e formação ao 
longo da vida, nós vamos sempre 
aprender,” referiu.
 Portanto, foi importante 

para o Magnífico Reitor dizer que 
casos de reconhecimento de traba-
lho concluído com sucesso, gera-
lhe uma grande satisfação, seja na 
televisão, seja presencial. Estando 
bastante emocionado, reforça que, 
temos de estar preparados em con-
formidade com a plataforma deste 
Concurso. 
 “Aqui, surgiu uma proposta 
pertinente, a de multiplicar a realiza-
ção de palestras. A vossa Faculdade 
tem realizado muitas, o que falta é 
tomar conhecimento, outros dizem 
não ter tempo e às vezes, não com-
parecem apenas por negligência, 
mas, é preciso reforçar o conjunto 
de palestras e workshops, isto é mui-
to importante,” disse.
A participação directa no Concurso 
para Leopoldina Ventura e Kaditu 
Simão foi uma aula, abordou o Mag-
nífico Reitor e acrescentou “é impor-
tante também saber que os mem-
bros do júri foram juízes com muita 
experiência e tiveram que reconhe-
cer as vozes que saíram da Universi-
dade Jean Piaget de Angola”.
 O Prof. Doutor Pedro Do-
mingos Peterson, aproveitou a opor-
tunidade para informar aos Piagetia-
nos do Curso de Direito que muitas 
das vezes, a Língua Inglesa parece 
indispensável, na qualidade de fu-
turos juízes, não devem aceitar isso 
e explicou que, a Unidade Africana 
adoptou quatro línguas oficiais, sen-

do elas, Português, Inglês, Francês 
e o Espanhol, portanto, ao falar a 
Língua Portuguesa nesta plataforma 
não estão errados.
 “É verdade que para ter de 
comunicar com outras pessoas te-
mos de falar outras línguas, mas, 
para o trabalho realizado, não estão 
errados em falar Língua Portugue-
sa,” transmitiu. 
 Outra proposta dos home-
nageados, foi a de implementar no 
Plano Curricular a cadeira de Direitos 
Humanos. O Magnífico Reitor disse 
que, “vamos preparar o futuro em 
colaboração com a Faculdade, do-
centes e vossa participação pessoal 
e activa que é muito importante”.
 O Prof. Doutor Pedro Do-
mingos Peterson, como última nota, 
questionou aos estudantes se ouvi-
ram o discurso do Presidente da Re-
pública quando falava do Curso em 
questão, que temos número reduzi-
do de juízes, por isso, os processos 
não avançam, tem de se combater 
ao processo gasosa, temos número 
reduzido de especialistas.
 “O caminho é longo para 
vocês, têm todas as possibilidades, 
tudo depende de vocês,” finalizou o 
Magnífico Reitor.  
 No evento, rendeu-se um 
minuto de silêncio em memória de 
dois malogrados da academia Pia-
getiana que com muita dor já não os 
temos entre nós.
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F e i r a  d a  S a ú d e  d a  U N I T E L
Projecto Consultório Académico  Participa em Feira da Saúde
 Com o lema “Educar para 
Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças”, o PCA – Projecto Consul-
tório Académico, a convite da em-
presa de Telecomunicações móveis 
Unitel, integrou activamente para 
materialização da Feira da Saúde. 
 Para o ano 2017, realizou-se 
nas Províncias da Huíla, nos dias 02 a 
07 de Outubro e em Luanda, no dia 
27 de Outubro.
 A feira contou com a parti-
cipação de doze membros do PCA 
formados pelos estudantes da Uni-
versidade Jean Piaget de Angola, 
dos Cursos de Medicina, Fisiotera-
pia e Medicina Dentária.
 Na Província da Huíla, esti-
veram nos municípios de Caconda, 
Caluquembe, Cacula, Lubango e 
comuna do Toco, juntamente com 
o grupo de médicos da Província, 
enfermeiros do  Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, e a 
equipa da Unitel. 
 Alternados por equipas de 
trabalho, os estudantes do Curso de 
Fisioterapia juntaram-se com os Or-
topedistas afectos ao Centro Orto-
pédico de Lubango, tendo atendido 
mais de noventa e quatro pacientes, 
com diversas patologias. 
 Os do Curso de Medicina, 
auxiliaram os médicos da Huíla e 
atenderam mais de dois mil e seis-
centos e setenta pacientes, com 
patologia mais diagnosticada a ma-
lária. 
 Os do Curso de Medicina 
Dentária, prestaram consultas a 
mais de oitocentos e trinta pacien-
tes, sendo a cárie dentária a pa-
tologia oral com maior incidência, 
seguido de outras como abscesso 
dentário, gengivite, higiene oral e 

periodontite. Não apenas primaram 
na prevenção, mas também o trata-
mento, com realização no local de 
extracção e limpeza.
 O PCA, aproveitou a estadia 
na Província e realizou em confor-
midade “Hospital Kaluandinhas” no 
dia 07, na media-teca do Lubango 
com ajuda de todos os envolvidos 
na Feira. 
 No final da jornada de traba-
lho, o balanço foi satisfatório, o sec-
tor da saúde no nosso País merece 
apreciação e participação de todos.

 De forma recomendativa, 
os membros do PCA abordaram ao 
Boletim Ecos Piaget que é necessá-
rio dar ênfase a génesis de saúde ac-
tiva e deixar para trás a era passiva, 
é preciso atacar a doença antes que 
se torne endémica.
 O Projecto Consultório Aca-
démico, recebeu por parte da Uni-
tel um Certificado de Participação 
e rendeu agradecimentos a todos 
que foram cruciais e apoiaram para 
o êxito do trabalho.
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WorkShop sobre Direitos Humanos
UniPiaget Acolhe WorkShop sobre Direitos Humanos no Ensino Superior

Julien David Zanzala, Decano da FCSH

 A Universidade Jean Piaget 
de Angola acolheu um workshop 
subordinado ao tema “Direitos Hu-
manos no Ensino Superior”, no pre-
térito dia 31 de Outubro, no âmbito 
do protocolo de cooperação que fir-
mou, há apenas dois meses, com o 
Ministério da Justiça e dos Direitos 
Humanos.
 Funcionários do referido 
ministério, docentes, discentes e 
representantes do PNUD e da So-
ciedade Civil presenciaram o even-
to, que foi prestigiado, na abertura, 
pelo Secretário de Estado para a Jus-
tiça, o Doutor Orlando Fernandes 
(em representação do Sr. Ministro 
da Justiça e dos Direitos Humanos), 
pelo Vice-reitor, Professor Doutor 
Manuel Vaz Freixo (em represen-
tação do Magnífico Reitor) e pelos 
Decanos da Faculdade de Direito da 
Universidade Agostinho Neto, Pro-
fessor Doutor André Victor (manda-
tado pela Ministra do Ensino Supe-
rior, Ciência, Tecnologia e Inovação) 
e da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da UniPiaget, Profes-
sor Doutor Julien David Zanzala e o 
Coordenador Adjunto do Curso de 
Direito, Dr. Euclides Sapalo. 
 De acordo com o gover-
nante, “o executivo pretende, 
no seu plano de governação para 
2017/2022, continuar a trabalhar 
na dignificação dos cidadãos”. Por 
outro lado, evocou a possibilidade 
de serem ministrados, nas institui-
ções do ensino superior, cursos de 
especialização e de pós-graduação 
(mestrados e doutoramentos) em 
matéria de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos.
 Num universo muito hete-
rogéneo precisava-se de uma elu-
cidação dos conceitos básicos de 
Direitos Humanos, Sociedade Civil, 

Educação Informal e Cultura dos 
Direitos Humanos. Esta acção infor-
mativa e formativa contribuiu, prin-
cipalmente, para os participantes se 
familiarizarem com estes conceitos, 
assim como com os instrumentos 
internacionais, regionais e nacionais 
de protecção dos Direitos Humanos 
e esclarecer o papel da Sociedade 
Civil na Educação Informal dos Direi-
tos Humanos em Angola. 
 Para a UniPiaget, já premia-
da nos concursos africanos de julga-
mento fictício sobre os Direitos Hu-
manos, e que defende a formação 
integral do Homem, iniciativas do 
género é uma das maneiras pelas 
quais se pode despertar o interesse, 
promover os debates e a cultura e 
incentivar a investigação em maté-
ria de Direitos Humanos.
 José Manzumba da Silva e 
João Francisco, do Gabinete de Es-
tudos e Análise dos Direitos Huma-
nos, dissertaram sobre os avanços 
e constrangimentos registados na 
divulgação e defesa dos Direitos Hu-
manos no ensino superior em Ango-
la assim como sobre a conformida-
de da Nova Lei do Ensino e Educação 

com a Carta Africana e os outros ins-
trumentos internacionais. 
 Os representantes do PNUD 
e da Sociedade Civil enfatizaram a 
defesa dos Direitos Humanos tanto 
a nível dos actores individuais como 
dos grupos sociais. “Le jeu en valait 
vraiment la chandelle”, pois a comu-
nidade académica reagiu com muito 
interesse, porque foi bem ajudada 
a ter uma compreensão mais clara 
do Direito ao Ensino Superior que 
abrange tanto a oportunidade de 
acesso como a qualidade dos servi-
ços oferecidos.
 Recorde-se que é na Decla-
ração Universal dos Direitos Huma-
nos que Jean Piaget, visando res-
ponder as demandas da sociedade, 
buscou os princípios norteadores 
das mudanças na educação, no seu 
tratado sobre a pedagogia “Para 
Onde Vai a Educação”. 
 Certas evidências exigiram a 
Huntington, autor do livro “O Cho-
que das Civilizações e a Mudança 
na Ordem Mundial” afirmar que as 
maiores diferenças no desenvolvi-
mento político e económico entre 
as civilizações originam-se nas di-
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ferenças culturais. Por essa razão 
é significativa a opinião de Dutra, 
autor do livro “Capitalismo e Ética 
Protestante”, que defende que um 
povo que recebe uma educação 
moralista e cívica (patriótica, respei-
tosa) dá ênfase à honestidade e à 
justiça na hora de elaborar as suas 
regras económicas.
 Já um povo que recebe uma 
educação tendenciosa, leviana e 
pouco respeitadora dá ênfase aos 
jeitinhos, à exploração e à ganância. 
Deste modo, cada povo usa os co-
nhecimentos científicos, as diferen-

tes técnicas produtivas e comerciais 
de acordo com a sua conduta ética e 
moral.
 Portanto, são os desafios 
actuais que obrigam as instituições 
do ensino superior a empilharem 
potencialidades para gerar, em cada 
graduado e no país, uma cultura de 
Direitos Humanos. Assim, tornou-se 
necessário desenvolver acções que 
contribuam para a emergência des-
ta cultura e uma nova maneira de 
encarar os problemas que se colo-
cam nas famílias, empresas, escolas, 
igrejas, cidades e campos. 

 Para concluir, falta assinalar 
que, após o descerramento da pla-
ca do Tribunal Simulado pela antiga 
Ministra da Justiça, Dr.ª Guilhermina 
Contreiras da Costa Prata, na Quin-
ta-feira 26 de Outubro, Orlando 
Fernandes é o terceiro Secretário 
do Estado que, em menos de uma 
semana, participou dos encontros 
científicos da UniPiaget, a seguir 
Eugénio Adolfo Alves da Silva (Se-
cretário de Estado para o Ensino Su-
perior) e Dr.ª Guilhermina Fundanga 
Manuel Mayer Alcaim (Secretária de 
Estado para a Juventude).

3.ª Feira das Ciências Farmacêuticas
A Coordenação do Curso de Ciências Farmacêuticas Organiza Feira

Wilson Anilba, Coordenador Adjunto do Curso de Ciências Farmacêuticas

 Mais de trezentas espécies 
de plantas naturais com proprieda-
des terapêuticas foram expostas na 
3ª Feira do Curso de Ciências Farma-
cêuticas, organizada pela Faculdade 
de Ciências da Saúde da Universida-
de Jean Piaget de Angola. A activi-
dade que se realizou de 31 de Outu-
bro a 1 de Novembro 2017 decorreu 
no Pátio Central da Universidade e 
contou com a participação dos es-
tudantes do primeiro ao quinto ano 
do Curso de Ciências Farmacêuticas.
 A sessão de abertura da fei-
ra realizou-se às 09H00 do dia 31 e 
foi dirigida pelo decano da Faculda-
de de Ciências e Tecnologias, Prof 
Doutor Tana Lukeba Canda, em re-
presentação do Vice-reitor para a 
área académica e vida estudantil, 
acompanhado pelo Dr. Wilson Anil-
ba Coordenador-adjunto do Curso 
de Ciências Farmacêuticas e pelos 
directores de alguns colégios do 
município de Viana. O seu encera-
mento foi às 15h e 30min no dia 1 de 
Novembro pela Dra. Judith sardinha 
e pelo professor Décio Costa. 
 Segundo a Coordenadora 
do curso de Ciências Farmacêuticas, 

Dra. Judith Sardinha, a ciência não 
tem limites e com o surgimento em 
Angola da Biotecnologia, o desafio 
agora, é formar Biotecnólogos para 
ajudar não só Angola mas também a 
África e o mundo.
 Foram apresentados na fei-
ra mesas com variedade de frutas, 
no primeiro dia, nacionais e interna-
cionais com propriedades terapêuti-
cas. E no segundo dia, folhas raízes, 
caules e rizomas com propriedades 
terapêuticas. A novidade foi a mesa 
de Massa Tomate Piaget, primeiro 
produto feito numa Universidade 

Privada Angolana, mais de quatro 
variedades de sabão ecológico: o sa-
bão de mukua, de malva, de alecrim 
e de cedro. Outra novidade apre-
sentada na feira foi a lixívia caseira 
e vela repelente da UniPiaget.
 De acordo com a organiza-
ção da feira, o Jardim Botânico con-
ta com uma vasta gama de espécies 
de plantas nacionais e internacio-
nais identificadas para o estudo dos 
seus princípios activos. Estiveram 
expostos na feira cerca de sessenta 
bancadas e mais de quinhentos pro-
dutos medicinais. 
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Faculdade de Ciências e Tecnologias
Palestra sobre “Nova Ciência de Tratamento e Análise de Dados”

Nsilu Tana, Docente da FCT

 No dia 10 de Novembro pe-
las 10h00, no auditório Roberto de 
Almeida, foi realizada uma palestra 
ministrada pelo MSc. Nsilu Tana, do-
cente da FCT da UniPiaget e Coorde-
nador de Investigação Científica da 
mesma Faculdade.
 O Tema “Nova Ciência de 
Tratamento e Análise de Dados” 
teve por objectivo a apresentação 
dos benefícios do uso desta nova 
ciência intitulado Ciência de Dados 
ou Ciência baseada em Dados em 
todas as organizações.
 Na apresentação do tema, 
o palestrante começou por definir 
os dados, mostrando a sua impor-
tância numa organização e a neces-
sidade de tratamento dos mesmos, 
onde salientou que o mais impor-
tante não é obter os dados, mas 
sim, o que fazer com eles, ou seja, 
como tirar benefícios dos dados 
adquiridos para ajudar na tomada 
de decisão, ou ainda, se os dados 
foram maltratados ou parcialmente 
tratados, influenciam negativamen-
te na tomada de decisão.
 Em seguida, o palestrante 
apresentou a limitação dos estatís-
ticos em tratar os dados, uma vez 
que é conhecido tradicionalmente 
que são responsáveis em análise e 
tratamento de dados, mostrando 
que a limitação dos estatísticos con-
siste em tratar os dados não estru-
turados. Isto é, os dados são classi-
ficados em duas grande categorias, 
as estruturadas e não estruturados 
e os estatísticos conseguem ape-
nas tratar os dados estruturados e 
infelizmente os dados que não se 
conseguem estruturar são maiorias 
e, como consequência, não há vera-
cidade total dos dados.

 Por outro lado, os estatísti-
cos utilizam apenas os dados tran-
sacionais, enquanto os cientistas 
de dados, usam tanto transacionais 
como não transaccionais; a deci-
são estatística em dados passados, 
enquanto os cientistas de dados, a 
decisão é baseada em tempo real; o 
conjunto de dados dos estatísticos 
é limitado e enquanto aos cientistas 
de dados é ilimitado.
 Portanto, face a viárias limi-
tações verificadas pelos estatísti-
cos, surgiu a necessidade de se criar 
a nova Ciência para suprir todas es-
tas limitações, como por exemplo 
trabalhar com dados, tanto estrutu-
rados como não estruturados, a de-
cisão baseada em dados passados 
em tempo real, que visa a extracção 
de insights para possíveis tomadas 
de decisão, etc.
 A criação da Ciência de Da-
dos é um conjunto interdisciplinar 
como a matemática, estatística, 
ciência de computação e aplicação 
de domínios e alia-se big data e ma-
chine learning. A Ciência de Dados, 
através da análise desse imenso vo-
lume de dados, pode por exemplo 
auxiliar empresas em tomadas de 
decisões para atingir melhores re-

sultados.
 Por outro lado, o palestran-
te fez uma demonstração de como 
os cientistas de dados buscam 
aprendizado em dados. Mostrou a 
sua ligação via big Data e machine 
learning. Em seguida, apresentou 
os feitos dos outros países para o 
engrandecimento desta ciência. 
 MSc. Nsilu Tana, argumen-
tou a sua integração dos projectos 
de dados a nível da Escócia- UK, 
onde tem sido muito frutífero, apre-
sentou à comunidade presente, a 
maior procura dos cientistas de da-
dos a nível internacional bem como 
a escassez dos mesmos profissio-
nais a nível internacional.
 Para terminar “o projec-
to desta Ciência para a UniPiaget, 
onde ele informou que os primeiros 
passos já foram dados, tais como: 
inserção de aulas laboratoriais de 
análise e tratamento de dados no 
segundo ano da faculdade de ciên-
cia e tecnologia. E salientou que a 
Faculdade de Ciências e Tecnologias 
é a única a nível do país e de África 
a implementar aulas laboratoriais 
utilizando ferramentas da ciência de 
dados,” o palestrante.
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Estágio de Psicologia da Educação
E s t u d a n t e s  d o  C u r s o  d e  P s i c o l o g i a  C o n c l u e m  E s t á g i o

 No âmbito do cumprimen-
to do plano curricular do Curso de 
Psicologia, os estudantes do 4º ano, 
desenvolveram para a disciplina de 
Estágio e Supervisão Pedagógica, 
leccionada pelo docente Gabriel 
Kaputo, consultas no seio escolar 
do ensino primário. 
 O Grupo de estudantes com-
postos por mais de trinta finalistas, 
na opção de Psicologia da Educa-
ção, estiveram junto das crianças da 
escola primária nº 5072, no Centro 
de acolhimento Horizonte Azul, no 
município de Viana, a cumprir com o 
objectivo de desenvolver habilida-
des relacionadas à caracterização 
e diagnóstico das crianças com difi-
culdades na aprendizagem.
 O estágio com duração de 
nove meses, seguiu cinco etapas. Os 
pacientes foram sugeridos pela Sub-
direcção Pedagógica, sob alegação 
de que as mesmas têm problemas 
de assimulação/aprendizagem, jun-
tando ao comportamento fora do 
padrão. 
 O primeiro passo foi entre-
vistar a Direcção da Escola, para 
criar o Banco de Problemas, de 
seguida, elaborou-se testes para 
avaliação e análise dos problemas 
e posterior aplicação dos mesmos 
baseados nas dificuldades apresen-
tadas pela escola e pelos encarrega-
dos de educação, a final desta, obte-
ve-se os resultados dos testes com 
diagnóstico, sendo assim possível 
tratar das dificuldades e recomen-
dar os envolvidos com os pacientes.
 No final desta jornada de 
trabalho, no dia 15 de Novembro, 
foram apresentados os relatórios 
finais dos estudantes no Centro de 
acolhimento Horizonte Azul e con-
tou com a presença do Coordena-
dor do Curso de Psicologia, Dr. Ga-
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briel Ngola, Coordenador Ajunto, 
Dr. Dorivaldo Guedes, regente da 
Cadeira, Gabriel Kaputo,  uma das 
responsáveis do Centro, Teresa Vila-
rinho e pela Escola a Directora Luzia 
Flora. 
 Na ocasião, o Coordenador 
do Curso, Dr. Gabriel Ngola, disse, 
“sentimo-nos totalmente regozija-
dos por concretizar este intercâm-
bio Institucional, temos bastantes 
conteúdos teóricos e não conseguir 
evidenciar na prática, em vão é a 
nossa existência”.
 O Coordenador do Curso, 
frisou que, “devemos estar juntos 
para ultrapassar todas as dificulda-
des que possamos encontrar ao lon-
go da nossa convivência, é o nosso 
terceiro ano, sempre bem recebidos 
e não digo isso por estarmos na pre-
sença de uma representante, somos 
um grupo de estudantes que do 
pouco que tem a nível intelectual, 
busca contribuir para o engrandeci-
mento deste país que hoje estamos 
a procurar erguer, é claro que esta-
mos a terminar hoje e não ficamos 
por aqui, estaremos sempre à dispo-
sição,” finalizou o Dr. Gabriel Ngola.
 A estudante Isabel Mucam-
bo em representação dos colegas, 
falou, “muito obrigada a Instituição 
por abrir a porta, sei que em muitos 
momentos não foi fácil e nem favo-

rável, dizer que não viemos somen-
te mostrar o que sabíamos, viemos 
compartilhar as experiências e foi 
proveitoso. A UniPiaget ensinou-
nos bastante e a isso estamos gra-
tos”.
 Tendo em vista a necessida-
de de apoiar o Centro de acolhimen-
to Horizonte Azul, os Piagetianos 
doaram diversos bens alimentares 
não perecíveis. 
A representante da escola transmi-
tiu aos futuros Psicólogos, “valeu 
o esforço e espero que não parem 
por aqui e continuem a trabalhar, 
desculpas por quaisquer constrangi-
mentos por parte do Centro ou dos 
professores, estamos de parabéns”.
 Para o regente da disciplina, 
“foi-lhes de extrema importância, 
munirem-se para a prática da profis-
são, com conhecimentos abrangen-
tes, partindo da criança com estudo 
de questões associadas ao factor 
sócio-afectivo, económico, cultural, 
aonde a criança está inserida, que 
devem ser alicerçadas desde muito 
cedo para prevenir os diversos pro-
blemas psicológicos”. 
 Viveu-se um momento de 
descontracção com as crianças e 
não faltou o corte de bolo, junta-
mente com brinde pela finalização 
do trabalho.            
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Empossamento da AE da UniPiaget
Tomada de Posse da  Direcção da Associação dos Estudantes 

 A cerimónia solene de in-
vestidura dos novos membros 
que integram a Associação dos 
Estudantes para os próximos 
dois anos, foi vivenciada no dia 
17 de Novembro.
 O Grupo Coral da UniPia-
get entoou dois números do seu 
repertório para brindar a data co-
memorada e em nome do Mag-
nífico Reitor, Prof. Doutor Pedro 
Domingos Peterson, o Assessor 
da Reitoria, Dr. Augusto Mbuyi 
declarou aberta a cerimónia de 
empossamento. 
 No evento, a Comissão 
Eleitoral, fez a leitura do Rela-
tório e da Acta de Apuramento 
2017 a 2019, composta pelos es-
tudantes, João Marques, Curso 
de Engenharia Civil e Frederico 
Sachilombo, Curso de Engenha-
ria de Pesquisa e Produção de 
Petróleos.
 Com seguimento da acti-
vidade, o Presidente que na data 
cessa seu mandato, Dr. Abrão 
Franco, hoje licenciado e docen-
te da UniPiaget, proferiu o dis-
curso de despedida com palavras 
de encorajamento à nova Direc-
ção que vai representar a comu-
nidade estudantil Piagetiana. 
Afirmou que, quando falamos 
de associativismo é preciso re-
cordar que ele é voluntário para 
quem deseja defender o interes-
se dos estudantes.  
 A Comissão Eleitoral, 
apresentou à comunidade estu-
dantil a nova Direcção da Asso-
ciação dos Estudantes: Presiden-

te, João Panga; Vice-presidente, 
Olga Mussumali; Secretário-ge-
ral, David Abel; Secretária para 
Área Financeira, Aniceto Bernar-
do; Secretária para Área Acadé-
mica, Vânia da Costa; Secretária 
para Conselho Jurídico, Kaditu 
Simão; Secretária para Cultura e 
Recreação, Jilson Francisco; Se-
cretária para o Desporto, Raúl 
Yoba; Secretária para assuntos 
exteriores, Paulo Caholo.
 Dr. Abrão Franco, Presi-
dente cessante, fez a entrega da 
medalha da AE, ao novo Presi-
dente, João Panga, que pronta-
mente jurou “Desempenhar com 
toda dedicação as funções de 
que sou investido, cumprir e fa-
zer cumprir o estatuto que rege 
a Associação dos Estudantes e 
as leis vigentes na Universidade 
Jean Piaget de Angola, defender 
os direitos dos estudantes, a uni-
dade da sociedade académica e 
promover a estabilidade bilateral 
entre docente e discente, o bem-
-estar e o progresso social no en-
sino universitário”. 
 O Assessor da Reitoria, 
em nome do Vice-reitor para os 

Assuntos Académicos e Vida Es-
tudantil, interveio “sem sombra 
de dúvidas, é notório por todos 
nós que a realização deste acto, 
torna um marco importante para 
a nossa Instituição e todos os 
alunos, agradecemos o trabalho 
desenvolvido pela Comissão Elei-
toral, pela entrega e dedicação, 
estendemos para a Direcção da 
Associação Instituto Piaget de 
Angola, que por sua vez, dispo-
nibilizou recursos materiais e 
financeiros para finalização do 
que hoje é comemorado”. 
 Os estudantes demons-
traram maturidade, educação e 
cooperação com participação em 
massa no processo de votação, 
“a Associação dos Estudantes, 
tem tudo para ser a voz e o rosto 
de todos os estudantes, não só 
no que se refere à realização de 
actividades, mas também, para 
denunciar e apoiar as situações 
menos positivas que possam sur-
gir na vida da Universidade e na 
vida dos colegas com quem coor-
dena”.
 Ainda nas palavras do Vi-
ce-reitor para os Assuntos Aca-
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démicos e Vida Estudantil, o As-
sessor da Reitoria abordou que 
as portas da Direcção da Institui-
ção estarão abertas para partici-
pação quotidiana do estabeleci-
mento de ensino.
 “Associação dos Estudan-
tes é uma estrutura representati-
va dos estudantes da UniPiaget, 
a qual compete entre outros ob-
jectivos, a elaboração de um pla-
no de actividades, representar 
todos os estudantes e defender 
os seus interesses, promover a 
formação cívica, física, cultural 
e científica dos seus membros, 
defender e promover os valores 
e contribuir para a participação 
dos seus membros na discussão 
dos problemas educativos,” dis-
se o Assessor da Reitoria. 
 O Vice-reitor, espera da 
Direcção recém-eleita, o cumpri-
mento integral dos objectivos e 
competências para os quais este 
órgão foi criado e expresso, pu-
blicamente. A vontade da UniPia-
get e da Reitoria em particular, 
é colaborar com a Associação 
dos Estudantes em tudo aquilo 
que for possível, “mais uma vez 
os meus parabéns ao Presiden-
te Panga e a sua equipa, votos 
de sucessos nas vossas activida-
des,” terminou. 
 Foi chegado o momento 
de ouvir as primeiras palavras 
discursadas pelo actual Presiden-
te da Associação dos Estudantes.
João Panga, expressou a satisfa-
ção pela eleição e reconheceu o 
trabalho da Direcção cessante, 
disse estarem cientes de que é 
enorme a responsabilidade que 
passa por melhorar as formas 
de actuação naquilo que nos 
compete enquanto Direcção, de 

modo a dar corpo ao lema da 
nossa Universidade – Inovação, 
Rigor e Qualidade.
 O Presidente eleito, abor-
dou que é também prioridade in-
centivar os estudantes a cumprir 

com as suas obrigações enquan-
to membros da UniPiaget. 
 O momento cultural en-
cerrou a actividade.
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AAEUJPA Comemora 1.º Aniversário
C o n s u l t o r i a  P ú b l i c a  n o  Â m b i t o  d a  C o m e m o r a ç ã o

NOTÍCIAS

 Fundada a 26 de Novembro 
de 2016 a AAEUJPA – Associação 
dos Antigos Estudantes da Univer-
sidade Jean Piaget de Angola, em 
alusão ao seu primeiro aniversário, 
realizaram “Consultoria Pública”, 
no dia 25 de Novembro, na Casa da 
Juventude de Viana. 
 Os eternos Piagetianos, 
quadros já licenciados e inseridos 
no mercado de trabalho, puderam 
na actividade de caracter filantrópi-
co, prestar os seus conhecimentos 
gratuitamente para a população 
vianense desauxiliada, nas áreas de 
Direito, Psicologia, Sociologia, Eco-
nomia e Gestão, Medicina e Medici-
na Dentária. 
 No Direito, os Advogados 
trataram de situações relacionadas 
as relações laborais familiares, su-
cessões comerciais. Na Economia 
e Gestão, elucidaram sobre a im-

portância de se fazer o uso racional 
dos escassos recursos e orientar o 
melhor caminho para ser um bom 
empreendedor. Na Psicologia, con-
sultas nos variados aspectos emo-
cionais no campo das atitudes. Nos 
Cursos que foram os mais concorri-
dos, Medicina e Medicina Dentária, 
prestaram assistência as inquieta-

ções da saúde física e avaliação da 
saúde bucal. 
 Doravante, a Associação 
dos Antigos Estudantes da UniPia-
get, passará a realizar actividades 
de Consultoria Pública trimestral-
mente, com duas marcações já con-
firmadas para os meses de Abril e 
Setembro de 2018.

Feira dos Estudantes de Enfermagem
Estudantes do 1.ª Ano Realizam Feira como Método de Avaliação
 Praticar para melhor cuidar, 
a Feira dos estudantes do I ano do 
Curso de Enfermagem, foi realizada 
como método de avaliação para a 
disciplina de Antropossociologia e 
Trabalho de Campo.
 No dia 28 de Novembro, 
pelas 11H30, para abertura do acto, 
foi convidado o Vice-reitor para Do-
cência e Investigação, Prof. Doutor 
Manuel João Vaz Freixo, na presen-
ça da Coordenadora do Curso, Dra. 
Marlene Ulamba, Coordenador Ad-
junto, Dr. Gaspar Geraldo, da Área 
de Investigação da UniPiaget, o Dr. 
Óscar Capote e Dra. Ana Lopez.
 Com realização anual de 
Feiras para os novos estudantes a 

frequentar o I ano curricular, procu-
ra-se que o estudante delimite “li-

nhas-de-força” de princípios e prá-
ticas de constrangimentos naturais 
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e sociais, que estruturam o estilo de 
vida da comunidade.
 O objectivo geral consiste 
no desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento das competências teóricas 
e técnicas necessárias para o estu-
dante poder interagir com uma co-
munidade e nela poder sentir e ob-
servar a interligação complexa das 
diferentes dimensões da vida em 
sociedade. 
 Foram expostos os temas 
sobre: planeamento familiar; desnu-
trição e nutrição; Diabete melitus; 
métodos de tratamento da água; 
hipertensão arterial; tratamento 
do cordão umbilical; a água como 
veículo de transmissão de doenças; 
nutrição e a gestação; diabete ges-
tacional; hipertensão na gestação; 
doenças de transmissão sexual; 

NOTÍCIAS

Estágio de Psicologia Cl ínica
E s t u d a n t e s  d o  C u r s o  d e  P s i c o l o g i a  C o n c l u e m  E s t á g i o
 As aulas de supervisão e 
atendimento clínico “estágio”, ti-
veram início no dia 03 de Março de 
2017, no Consultório de Psicologia, 
sala P11.
 Com finalidade de capacitar 
os estudantes a realizar psicodiag-
nósticos e intervenções psicotera-
pêuticas, nesse ano curricular foram 
inscritos mais de quarenta e cinco 
estudantes finalistas do 4º ano.
 O público-alvo assistido fo-
ram da comunidade vianense, cen-
tros de apoio e discentes Piagetia-
nos, com a orientação do docente 
regente da disciplina, Dr. Mauro 
Matias, as consultas foram voltadas 
para anamnese, aplicação de tes-
tes de personalidade, inteligência, 
atenção, deparando com outras es-
pecificidades dos casos. Desenvol-
veram também actividades lúdicas 
com crianças e culminou com psico-
terapias indicadas para cada caso.

 O estágio teve duração de 
oito meses, foi satisfatório, segun-
do o docente da disciplina, obser-
vou-se esforços significativos por 
parte dos estudantes, salientou o 

empenho colectivo e individual em 
aplicar os conhecimentos teóricos 
aprendidos anteriormente para o 
sucesso da prática.

anemia falciforme; cancro da mama; 
auto-exame da mama.
 Os estudantes distribuídos 
em grupos, fizeram um inquérito 
aos munícipes de Viana, sobre o 

grau de conhecimento das temáti-
cas e realizaram sessões de educa-
ção para a saúde, com foco na pre-
venção de doenças e promoção da 
saúde das populações.
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DESPORTO
Campeonato Desportivo -  FANDU
U n i P i a g e t  P a r t i c i p a  n o  I I  S e m e s t r e  d o  C a m p e o n a t o 

 De 9 de Setembro a 22 De 
Outubro, decorreu o II Semestre do 
Campeonato Desportivo da Federa-
ção Angolana do Desporto Universi-
tário.
 As modalidades interseri-
das pela Federação foram, Andebol 
Masculino e Feminino, Xadrez Mas-
culino e Feminino e Futebol Onze.
 Na modalidade de Andebol 
o grupo Masculino da UniPiaget, 
revalidou o título de campeão após 
vencer a selecção da Faculdade de 
Ciências Sociais da Universidade 
Agostinho Neto, numa diferença de 
3 pontos num jogo muito renhido.
 Ainda nesta modalidade, o 
melhor marcador com cinquenta 
golos do Campeonato 2017, foi o 
atleta Piagetiano Bedilson Bui Kuli-
ba.
 O grupo Feminino da Uni-
Piaget da modalidade de Andebol, 
apesar de ter perdido por 6 pontos 
contra a selecção da Universidade 
Independente de Angola, conquis-
tou a segunda posição nesta Cate-
goria.
 Na modalidade de Xadrez, 
contou com mais de 17 atletas de 
várias Universidades de Luanda nes-
te ano, a selecção Piagetiana teve 
uma participação humilde, debateu-
se com equipas mas experientes e 
mesmo assim, com muita garra e 
sempre com espírito de guerreiros 
que nos uni, pela primeira vez os 
Piagetianos conseguiram ocupar a 
segunda e terceira posição. 
 A Selecção de Futebol Onze 
da UniPiaget disputou contra a Uni-
versidade Gregório Semedo, ficou 
em terceira posição.
 O melhor marcador do 
Campeonato 2017, com nove golos 
de Futebol Onze, foi o atleta Piage-
tiano Gabriel João Manuel.

No dia 02 de Dezembro, numa ce-
rimónia onde estiveram muitas figu-
ras do Desporto, homenagearam os 
vencedores e outorgaram com os 
respectivos prémios e troféus.
Torneio onze de Novembro
 Não ficando por esta, o 
Centro Desportivo Universitário da 
UniPiaget, foi convidada pela BET 
– Brigada Especial de Trânsito a par-
ticipar no “Torneio onze de Novem-
bro” e de forma exitosa a selecção 
de basquetebol da UniPiaget, ven-
ceu o torneio com dez pontos de di-
ferença contra a Direcção Nacional 
de Viação e Trânsito. 
5ª Corrida Pedestre Universitário
E para fechar o ano 2017 de práti-

ca desportiva dos nossos atletas 
Piagetianos, conquistamos a “5ª 
Corrida Pedestre Universitário” 
da Associação dos Estudantes das 
Universidades Privadas de Angola. 
O estudante vencedor foi o Piage-
tiano Nsakala Masanza, Curso de 
Engenharia de Pesquisa e Produção 
de Petróleos. 
 Importa realçar, que o ba-
lanço que se fez da prática despor-
tiva no ano de 2017 na UniPiaget é 
positivo, arrecadou-se dez troféus e 
três medalhas para os jogadores de 
destaque de cada temporada des-
portiva.
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