
 
 

 
 

1ª CARTA DO REITOR 
 

Meus caros Estudantes de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento, 
 
Hoje dia 27 de Março de 2020 passa a 1ª semana depois de não estarem presentes no Campus 
Principal e nos Campi das nossas Faculdades e Escolas. 
 
A 23 de Março, primeiro dia da vossa ausência, o Campus ficou, pela 1ª vez na História mais recente, 
sem a sua alma que são os estudantes. 
 
Caros Estudantes 
 
A causa que vos leva a não estarem presentes no Campus é uma assunto que diz respeito ao nosso 
Estado, uma questão de sobrevivência da humanidade e prende-se como sabem, com o nosso desejo 
de ter uma UEM livre do Corona Vírus. 
 
No entanto, a vossa ausência física não devia significar estar distante desta vossa casa. Os vossos 
Docentes nas várias disciplinas, cadeiras e cursos estão a preparar conteúdos de ensino para que 
possam acompanhar algumas matérias que permitam completar, na medida do possível, o que restava 
por cumprir nos módulos e nas disciplinas semestrais. 
 
Neste momento delicado, apelamos à solidariedade estudantil para que os recursos que cada um 
possui possam ser utilizados de maneira mais eficiente, enquanto empreendemos esforços para 
melhorar a qualidade da internet. 
 
Alguns dos vossos docentes já vos contactaram, por isso cumpram com o que vos é pedido, outros 
vos contactarão mais tarde dependendo do nível de programação da matéria, da disciplina, do Cursos, 
ou da Faculdade ou Escola.  
 
Com esta primeira CARTA quero reiterar que apesar da distância física continuam nossos estudantes 
e mesmo longe continuem a obedecer as regras de prevenção do Covid-19. 
 
Recomendo que visitem constantemente a nossa página www.coronavirus.uem.mz e convido-os a 
partilharem comigo os vossos dias fora da UEM para que possamos dar o apoio que precisarem, 
através da nossa janela FALE COM O REITOR. 
 
Aos Estudantes que estão nas residências recomendo que abandonem na melhor oportunidade, pois 
os aglomerados são por excelência os focos de maior infeção. 
 
Enquanto não volto para uma próxima CARTA quero que encontrem formas de aprofundar com 
esta ligação, a relação com a casa que muito vos quer, pois a UEM tem-vos com muito carinho e 
muito valor. 
 
 

 
Em nome de todos os Docentes e Membros do Corpo Técnico e Administrativo. 


