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Bem-vindo à UNISAVE!  

  

É com muita honra que a Universidade Save (UNISAVE) tem o privilégio de receber o 

estimado ESTUDANTE na modalidade de Ensino à Distância.  

Ficamos gratos pela sua preferência, daí que estamos à disposição para garantir o 

acompanhamento ao longo da formação superior segundo os padrões de qualidade 

exigidos e, em tudo o que nos convém como instituição académica.  

Este Guia contém indicações básicas da sua vida na instituição desde a entrada, a 

convivência até a saída da UNISAVE. 

Além deste instrumento, existe o site  www.ead.unisave.ac.mz, que também é uma página 

com informações importantes para a sua aprendizagem com mais detalhes e serviços 

diversos disponíveis para si. 

A plataforma AVAUNISAVE, acessível através do endereço www.avaunisave.ac.mz, é 

uma ferramenta que vai usar para realizar actividades como: participar em tutorias, 

avaliações, fóruns de debate, e outras ligadas aos módulos de ensino oferecidos. 

O EAD na UNISAVE é também realizado através de Centros Avançados (Centro de 

Recurso) localizados perto de si. Nestes locais irá beneficiar-se de uma assistência 

administrativa como também acesso ao material de apoio à aprendizagem. 

Caro estudante, apelo à observância das orientações constantes deste Guia! 

 

O Magnifico Reitor 

 

Prof. Doutor Manuel José de Morais 

̸Professor Associado ̸

http://www.eadunisave.unisave.ac.mz/
http://www.avaunisave.ac.mz/
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Apresentação  

O Decreto nº6/2019, de 15 de Fevereiro, que cria a Universidade Save, abreviadamente 

designada por UniSave, define-a como uma instituição de ensino superior de natureza 

pública, com autonomia estatutária, regulamentar, científica, pedagógica, patrimonial, 

disciplinar, administrativa e financeira, e ainda encarregue de oferecer formação 

especializada no nível de educação superior em Moçambique. 

Missão  

A Universidade Save tem como missão formar técnicos superiores com qualidade e que 

contribua de forma rumo ao desenvolvimento económico e socioculturalmente 

sustentável. 

Visão 

A Universidade Save pretende ser uma instituição de Ensino superior de qualidade e 

excelência no processo de ensino e aprendizagem e nos serviços de pesquisa e extensão a 

nível nacional, regional e internacional. 

Valores  

A Universidade Save rege-se pelos seguintes valores: 

 Excelência académica 

 Cultura académica 

 Liberdade de pensamento e de expressão 

 Autonomia 

 Internacionalização 

 Humanismo e integridade 

 Igualdade e equidade 

 Reforço da cidadania, do patriotismo, da consciência cívica e ética 

 Laicidade 

 Inserção comunitária  

 Inovação e criatividade 
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Estrutura do CEaD 

 

1.2. Centro de Educação Aberta e a Distância (CEaD) 

A UniSave oferece duas modalidades de ensino: presencial (exames e outras actividades 

especificas) e a Distância.  

O EaD é uma modalidade de ensino que permite que, por meio das tecnologias de 

informação e comunicação, estudantes e docentes mesmo estando separados fisicamente, 

possam estar virtualmente conectados. As aulas são realizadas via internet, por intermédio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) através de login e senhas particulares. É 

neste ambiente que o estudante tem acesso às aulas virtuais, vídeos aulas e actividades 

diversas, como questionários e exercícios. 

O Centro de Educação à Distância constitui uma unidade da UniSave e funciona segundo 

o Regulamento do EaD que define o modelo e a matriz do ensino a ministrar, o perfil 

dos estudantes a admitir, os curricula apropriados a este tipo de modalidade e demais 

actividades do seu funcionamento. Este, no exercício das suas actividades e sem prejuízo 

do Estatuto da Universidade, articula com as Faculdades, Escolas Superiores e outras 

Unidades Orgânicas. 
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2. Aprender a Estudar à Distância 

Parece estranho começar a estudar sem a presença diária do professor, situação à  qual 

não estamos acostumados, mas acredite: pode ser muito interessante! Você terá o desafio 

de descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem e, a partir disso, traçar suas estratégias 

de estudo e adquirir autonomia. (caso da cadeira de ME: introdução ao estudo a 

distância) 

Aprender a aprender é uma tarefa que tem de exercer a cada instante, quer ao longo da 

sua formação, quer ao longo da vida. Aprender à distância tem muitas vantagens, mas 

para tal você tem de descobri-las; esforçando-se em combater contra os factores que, a 

todo o custo, vão teimar em atrapalhar a sua concentração. O facto de estar mais habituado 

a ter uma aprendizagem na modalidade presencial, com o acompanhamento constante do 

professor, pode fazer com que a sua concentração se perca com facilidade, dando lugar à 

preguiça, sono, passar tempo em redes sociais e mais situações que o farão abandonar o 

estudo. Não se desespere, porque há solução para isso! Você precisa apenas de melhorar 

a sua estratégia de estudo. Portanto, desde já, é importante que saiba que estudar à 

distância irá exigir de si a modificação do seu quadro habitual sobre o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Ao estudar à distância, você: 

 Cria o espaço para o seu estudo (pois não terá uma sala de aula, entretanto, 

terá à sua disposição um Centro de Recursos); 

 Organiza o seu horário de estudo, para que ocorra o processo de ensino e 

aprendizagem (pois a maior parte do tempo estudará sem a presença física 

do professor); 

 Procura o Tutor no processo de construção do seu conhecimento, para 

discutir aspectos ligados aos conteúdos, às actividades propostas e ao 

esclarecimento de dúvidas. 

Para isso, encorajámo-lo a: 

 Dar valor ao estudo e às tarefas a serem realizadas; 

 Manter viva a auto-estima; 

 Evitar a recepção passiva dos conteúdos das matérias e optar pela 

análise e questionamento constantes; 
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 Elaborar o seu horário e gerir seus prazos; 

 Definir os melhores locais de estudo (casa, biblioteca, local de trabalho, 

etc.); 

 Avaliar constantemente o desenvolvimento de sua aprendizagem 

(comparar o antes e o actual da sua aprendizagem); 

 Exercer o espírito crítico e autocrítico; 

 Descobrir formas adequadas de superar dificuldades momentâneas, 

interagindo sempre com os tutores, os colegas de curso e outros. 

 

3. Quem pode candidatar-se? 

Pode candidatar-se, através do exame de admissão, aos Cursos na modalidade à distância 

na UniSave, o graduado da 12ª classe do Ensino Secundário Geral ou equivalente. 

Nota: As condições de acesso e demais requisitos para o ingresso na UniSave constam 

da legislação em vigor em Moçambique, regulamentos específicos da Universidade e da 

informação divulgada anualmente nos editais sobre a admissão. 

 

4. Matrícula e Inscrição 

4.1. Matrícula 

A matrícula é o acto pelo qual se confirma o ingresso na UniSave. Assim: 

 Deve efectuar a matrícula, com observância dos prazos divulgados no calendário 

académico e Edital de matrículas; 

 Se após a sua admissão não efectuar a matrícula no período correspondente ao ano 

da sua admissão, perde o direito de ingresso e deverá se submeter novamente ao 

processo de admissão, caso pretenda ingressar na UniSave; 

 A vaga deixada livre é preenchida pelo suplente melhor posicionado na lista de 

apuramento; 

 A matrícula é realizada na Direcção do Registo Académico da UniSave-Sede e nos 

Departamentos de Registo Académico das Extensões; 
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 No acto da matrícula, o candidato deve exibir os documentos e comprovativo do 

pagamento das taxas. Os documentos e as taxas serão indicados no Edital de 

matrículas; 

 Caso o candidato não reúna os requisitos para o ingresso no Curso para o qual se 

matriculou, ou seja, detectada irregularidade em qualquer documentação 

apresentada, que não seja sanável dentro do prazo estabelecido pela UniSave, 

ocorre o cancelamento da sua matrícula. 

 

4.2. Inscrição 

A inscrição é o acto pelo qual o estudante se regista nas disciplinas, módulos ou 

actividades curriculares que deve ou pretende frequentar. Desta forma: 

 No acto da inscrição, deve ter em conta o Plano de Estudos do seu curso e o número 

de créditos dos módulos ou actividades curriculares; 

 Se tiver módulos em atraso deve obrigatoriamente inscrever-se nesses módulos ou 

actividades curriculares; 

 Plano de Estudos é uma ferramenta que auxilia na planificação da rotina de 

aprendizagem (quando e como e o que vai estudar) 

 

 As inscrições realizam-se via On-line e de acordo com as instruções indicadas no 

Edital de matrículas e inscrições; 

 Só poderá realizar a inscrição se tiver a sua situação financeira regularizada; 

 Pode anular a sua inscrição, mas, não obterá o reembolso dos pagamentos 

efectuados. 

 

5. Duração do curso 

Os cursos de Licenciatura, na modalidade à distância da UniSave, têm a duração de quatro 

04 a 05 anos (oito a dez semestres). Cada semestre corresponde a 19 semanas (16 

semanas de aulas, uma semana de preparação para os exames e duas semanas de 

exames). 
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6.  Modelo de organização curricular 

O modelo de organização curricular do seu curso é comum ao dos cursos de formação 

da UniSave, na modalidade presencial e engloba três componentes de formação. A 

definição das disciplinas constituintes de cada componente está a cargo de cada 

Departamento Académico da UniSave e, em geral, comportam as seguintes áreas: 

 Componente de Formação Geral e Transversal (CFGT): engloba as línguas, as 

técnicas de elaboração do trabalho científico, etc. O peso relativo desta 

componente é de 10%. 

 Componente de Formação Específica (CFE): é constituída p e l a s  disciplinas da 

área científica na qual o estudante se especializará e trabalhará. O peso 

relativo desta componente é de 83%. 

 Componente de Formação Prática (CFP): Visa desenvolver nos estudantes, 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que permitam a realização 

de futuras tarefas técnico-profissionais na área científica em apreço. O peso 

relativo desta componente é de 7%. 

 

7. Recursos Didácticos e Horas de Estudo 

Cabe a si preocupar-se em adquirir recursos didácticos impressos, electrónicos, tendo em 

conta a ausência física do docente. Além dos módulos, você poderá recorrer a outra 

bibliografia complementar existente nos Centros de Recurso, ao material audiovisual, ou 

a outro que pode estar disponível na Internet, na biblioteca local ou produzido pelo seu 

professor -Tutor e disponibilizado através da plataforma AVAUNISAVE.  

 

7.1. Módulos 

Os conteúdos das disciplinas são apresentados sob a forma de módulos. Os módulos são 

materiais didácticos impressos ou não, especificamente elaborados para o seu estudo 

individual, na modalidade à distância.  

Antes do início do estudo do módulo, você deverá ler a “Visão Geral” do mesmo, na qual 

estão inseridos os aspectos importantes que orientarão a sua aprendizagem, tais como: os 

objectivos do módulo, a sua estrutura e o significado dos símbolos nele contidos.  
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Em geral, os Módulos possuem a mesma estrutura e são constituídos por unidades 

didácticas. Estas unidades são formadas por textos explicativos sobre determinado 

conteúdo, contendo ainda actividades de aprendizagem, exercitação e auto-avaliação. 

 

7.2. Horas de estudo 

Estudar à distância exige de si uma planificação e organização eficazes. Por isso, você 

deverá organizar o seu tempo, de modo a dedicar duas horas de estudo, por dia, ou seja, 

dez (10) horas de estudo individual, por semana, no mínimo. Neste sentido, aconselhámo-

lo que evite o adiamento das suas horas de estudo e, se isso for mesmo necessário, trate 

sempre de recompensar o tempo perdido.  

Vantagens da planificação do estudo 

Definir claramente as actividades;  

 Gerir melhor o volume do trabalho para evitar o stress;   

 Contribuir para desenvolver hábitos de cumprimento das tarefas planificadas, de 

disciplina e de organização. 

Volume do trabalho – estimativa do tempo médio necessário para o estudante alcançar 

determinados resultados de aprendizagem. 

Por isso, antes de iniciar com o seu estudo, pense nas seguintes questões: 

- Como poderei organizar o meu tempo de estudo, ao longo da semana?  

- Estudarei durante o dia ou à noite?  

- Tenho iluminação suficiente para estudar à noite?  

- Quando, a que horas e em que local da casa poderei estudar mais sossegado?  

Coloque-se estas mesmas questões, sempre que tiver de decidir sobre as melhores 

condições para o estudo.  

Uma forma de lhe ajudar a planificar é ter sempre em mente que o dia tem 24 horas. Se 

você dorme, por exemplo, durante 8 horas, reflicta sobre as suas actividades durante as 

16 horas de cada dia da semana. Para ter uma ideia de como despende o seu tempo, aprecie 

a tabela 1 abaixo que servirá de inspiração para desenhar uma outra que se adeque a sua 

situação.   
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Tabela1: Exemplo de organização diária do tempo 

Ord. Actividade Início Fim Duração 

1 Acordar 05:30 H .................... ................... 

2  Higiene pessoal 05:35 H 06:00H 25 Min 

3 Ir ao Serviço 07:00 H 10:30 H 3h e 30Min 

4 Almoçar 12:00 H 12:30H 30Min 

5 Ir à Faculdade 13:00 H 17:40H 4h e 40Min 

6 Ver Televisão 18:30 H 19:30H 1h 

7 Jantar 19:30 H 20:30 H 1h 

8 Estudar 20:30 H 22:30H 2h 

9 Dormir 22:30 H 05:30H 7h 

Depois de elaborar a sua tabela, veja em que actividade(s) você despende o seu tempo. 

Tendo em conta que deve dedicar duas horas de estudo por dia, idealize o seu tempo de 

estudo semanal, de acordo com o exemplificado na tabela 2. Repare que é sempre 

necessário prever um intervalo de 15 minutos entre as duas horas de estudo.  

Tabela 2: Horas de estudo semanal 

Hora Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta 

14:00 

15:00 
Disciplina 1 Disciplina 3 Disciplina 1 Disciplina 3 Disciplina 1 

15:00 

15:15 
Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

15:15 

16:15 
Disciplina 2 Disciplina 4 Disciplina 2 Disciplina 4 Disciplina 2 

 

8. Centro de Recurso 

O Centro de Recurso é o local, por excelência, de ensino e aprendizagem da modalidade 

à distância na UniSave. Nos Centros de Recursos, o estudante terá acesso a livros, 

computador para consulta, vídeos, material informático. 

Os Centros de Recursos servem ainda de local onde encontrará a calendarização das 

suas actividades: horários de abertura e de fecho, disponibilidade do Tutor, programação 
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das tutorias específicas e avaliações. O estudante poderá utilizar o Centro de Recurso 

no horário estabelecido, porém, deverá consultar o horário junto do respectivo gestor. 

 

9. Tutoria 

Tutor é o docente que ensina os estudantes através de uma tutoria a distância.  

O Tutor de Especialidade realizará tutorias por semestre e por módulo, seguindo um 

calendário que será apresentado no início de cada semestre. Isso não pode servir de 

entrave para você comunicar-se com ele, sempre que tiver dúvidas. Contacte-o 

individualmente ou em grupo. Por isso, caro estudante: Cumpra com o horário de estudo 

individual; organize estudos em grupos; promova debates com os seus colegas e com o 

seu tutor; organize as suas dúvidas e as suas ideias, de modo a aproveitar, ao máximo, as 

sessões de tutoria. A decisão é simplesmente sua! 

 

10. Avaliação 

10.1 Contexto ou base em que é avaliado 

O processo da avaliação do seu aproveitamento está directamente ligado também às 

modalidades de formação e regime de assiduidade, que você deve conhecer: 

 As actividades de formação na modalidade de EaD têm dois carácteres, 

nomeadamente, síncronos e assíncronos; 

 Para as actividades síncronas o estudante deve obrigatoriamente fazer se 

presente no tempo estabelecido pelo tutor;  

 As actividades práticas específicas e laboratoriais devem ser feitas de forma 

virtual e presencial; 

 O estudante que faltar a mais de 10 % das actividades práticas específicas e 

laboratoriais do semestre reprova automaticamente na disciplina.  

 Os estudantes excluídos ou reprovados numa disciplina, módulo ou actividade 

curricular, devem frequentá-los no ano seguinte quando a disciplina for 

ministrada no curso. 

Outras formas estabelecidas no Plano de Estudos: participação activa do estudante nas 

sessões tutoriais e em outras actividades, o seu empenho e dedicação ao estudo, a sua 
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atitude perante colegas, tutores, gestores dos CR (Centro de Recursos) são elementos 

importantes a tomar em consideração no processo avaliativo. 

 

10.2 Instrumentos de avaliação e formas de culminação do curso 

A avaliação na UniSave pode ser individual e/ou colectiva e apoia-se nos seguintes 

instrumentos/actividades: Trabalhos teóricos; Trabalhos práticos; Seminários; Testes; 

Exames das disciplinas; Observação; Práticas e Estágios Profissionalizantes; Relatórios 

de Práticas Profissionalizantes; Auto-avaliação; trabalhos de percurso; Portefólio. 

Para a culminação do curso, terá de optar pelas seguintes formas: Monografia; Exame de 

Conclusão da Licenciatura; Relatório de estágio e Defesa de projecto. 

 

10.3 Revisão da prova 

O estudante pode pedir revisão tanto da Verificação de Aprendizagem Presencial (VAP) 

quanto da Verificação Final (VF). Esse pedido precisa ser requerido na Secretaria, 

utilizando contacto telefónico ou envio de e-mail, no prazo de até três (3) dias úteis após 

a sua divulgação.  

 

 

11. A quem você pode contactar? 

Para o esclarecimento de dúvidas, você deve contactar directamente o seu Gestor do 

centro/ou o seu Tutor de Especialidade. Por isso, é importante obter o endereço 

electrónico ou o contacto telefónico destes, assim que inicie o módulo. Contacte, se 

necessário, a direcção do curso, ou entrar directamente em contacto com Centro de 

Educação a Distância através dos endereços abaixo indicados: 

SEDE -CHONGOENE  

Estrada nacional nº 1, parcela nº 76, Distrito de Chongoene, Gaza-Venhene. 

Contacto: +258 879 018 714 

Website: www.unisave.ac.mz 
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EXTENSÃO DA MAXIXE 

Avenida Américo Boavida s/n – CP12, Maxixe-Inhambane 

Contacto: +258 293 30 359 

www.upmaxixe.ac.mz  

 

EXTENSÃO DA MASSINGA 

Avenida FPLM-Bairro Cimento, Massinga-Inhambane 

Contacto: +258 293 71 110 

E-mail: secretariaunisavemassinga@gmail.com 

 

 

 

 


