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1. INTRODUÇÃO

O presente Guião de Acesso a Financiamento visa orientar as Instituições de Ensino
Superior (IES), públicas e privadas, a candidatarem-se a fundos competitivos para
implementarem seus projectos de desenvolvimento institucional, fortalecendo a
capacidade para a sua missão de formação, investigação e extensão.
O Fundo de Desenvolvimento Institucional do Projecto MozSkills (FDI-MozSkills) é
um fundo gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES), destinado a disponibilizar apoio financeiro para a capacitação, formação,
pesquisa, extensão e inovação do ensino superior. Foi concebido para melhorar a
qualidade e a relevância do ensino através do reforço curricular, incluindo a
expansão de programas de pós-graduação, da aplicação de meios para a melhoria
do ensino-aprendizagem, da investigação e inovação, e facilitar a instalação de
programas de estágios e transferência de tecnologia, em parceria com o sector
produtivo.
O objectivo desta subcomponente do Projecto MozSkills é melhorar a qualidade dos
programas de Ensino Superior e sua capacidade de admitir, preparar e formar mais
estudantes em áreas estratégicas e prioritárias STEM (Ciências, Tecnologias,
Engenharias e Matemáticas).
2. PROPÓSITO E PRINCÍPIOS ORIENTADORES

2.1.

Qual o propósito do FDI-MozSkills?

O Fundo de Desenvolvimento Institucional (FDI) é um fundo competitivo gerido
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), destinado a
disponibilizar apoio financeiro para a capacitação, formação, pesquisa, extensão
e inovação do ensino superior. Foi concebido para melhorar a qualidade e a
relevância do ensino através do reforço curricular, incluindo a expansão de
programas de pós-graduação, da aplicação de meios para a melhoria do ensinoaprendizagem e da investigação, e facilitar a instalação de programas de
estágios, em parceria com o sector produtivo.
O objectivo desta subcomponente do Projecto MozSkills é melhorar a qualidade
dos programas de Ensino Superior e sua capacidade de admitir, preparar e
formar mais estudantes em áreas prioritárias com enfoque em STEM (Ciências,
Tecnologias, Engenharias e Matemática).
O propósito do FDI é o de apoiar a capacitação e inovações destinadas a (i)
incrementar a qualidade e quantidade dos programas do ensino superior
concebidos e concedidos dentro do país na área de STEM, respondendo
também aos resultados das avaliações conduzidas pelo Conselho Nacional de
Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ); (ii) aumentar a qualidade e
relevância da aprendizagem e da investigação, mediante aplicação de meios e
novos métodos de ensino-aprendizagem, concepção e elaboração de novos
tipos de programas e currículos multidisciplinares (incluindo programas de novos
cursos, cursos de curta duração em áreas prioritárias, programas propedêuticos
5
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e práticas de pesquisa); (iii) melhorar as capacidades para gestão do
conhecimento, aprendizagem e pesquisa através de uma melhor utilização de
aplicações em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e laboratórios,
assegurando salvaguardas ambientais e sociais; (iv) melhorar as ligações entre
a aprendizagem no ensino superior, a investigação no país, o mercado de
trabalho e o sector produtivo, a fim de se fortalecer as aptidões técnicas e a
flexibilidade dos graduados, bem como responder a novas necessidades que
vão surgindo, incluindo no contexto da pandemia do Covid 19; e (v) aumentar a
equidade regional e de género, expandindo o acesso à educação e programas
de qualidade nas instituições de diferentes regiões geográficas e promovendo a
participação feminina em áreas prioritárias, com base em medidas objectivas e
indicadores de equidade de género e de prevenção à violência baseada no
género (VBG).
O financiamento competitivo é baseado no mérito e na qualidade das propostas
e será usado para fortalecer e garantir o comprometimento institucional. As
actividades do projecto apoiarão principalmente o seguinte:
i.

Concepção e implementação de estratégias para melhorar a transição escolauniversidade-emprego: incluem programas de nivelamento académico, incluindo
a extensão a instituições de ensino secundário para melhor preparar e motivar
estudantes, especialmente raparigas, para áreas STEM; orientação e tutoria e
serviços de apoio à carreira para elevar o nível de empregabilidade dos
graduados, por meio de abordagens multimodais, incluindo plataformas digitais.
O foco será para o género feminino e para os estudantes em situação
vulnerável.

ii.

Melhoramento curricular, considerando as alterações climáticas no contexto do
desenvolvimento sustentável, e implementação de metodologias inovadoras de
ensino-aprendizagem, reforçadas por equipamentos e tecnologias digitais de
suporte à aprendizagem, contemplando o desenvolvimento de competências
digitais intermédias e a correspondente capacitação de pessoal académico, bem
como a adequação de instalações para colocação dos equipamentos;

iii.

Melhoramento da prestação dos laboratórios de ensino e pesquisa aplicada,
incluindo o desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação dos
estudantes de licenciatura à pesquisa através da iniciação científica;

iv.

Parcerias com institutos de pesquisa, indústria e organizações sociais
reconhecidas, incluindo o apoio a estágios de estudantes e a tutoria para
trabalhos de culminação de estudos e participação de representantes do sector
produtivo nos processos de inovação e transferência de tecnologia, bem como a
tomada de decisões institucionais nas IES;

v.

O contributo da IES para o alinhamento das suas intervenções com (i) a Agenda
2030 das Nações Unidas, (iii) a Agenda 2063 da União Africana e (iii) a visão
estratégica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
plasmada no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento da Região
(RISDP), de Moçambique (Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015 – 2035
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e PQG 2020 – 2024) e dos sectores e áreas intervenientes nos investimentos e
benefícios almejados.
2.2. Tipos de Assistência Financeira
2.2.1. Planos de Melhorias Institucionais (Institucional Improvement Plans)
 Elegibilidade – IES
 Tecto orçamental – até 20.000.000 MT;
 Período de implementação – três anos no máximo;
 Integração de duas a três áreas de enfoque previstas – formação,
pesquisa e extensão, incluindo parcerias,
2.2.2. Programas Específicos de Melhoria (Specific Improvement
Programms)
 Elegibilidade - Faculdades/Departamentos
 Tecto orçamental – Até 7.000.000 MT;
 Período de implementação - dois anos no máximo;
 Integração de uma ou, no máximo, duas das três áreas de
enfoque previstas – formação, pesquisa e extensão, incluindo
parcerias.
2.3. Áreas de enfoque (Modalidades de Projectos)
2.3.1. Melhoria das condições de ensino-aprendizagem - Formação
 Desenvolvimento curricular
 Capacidade institucional pedagógica, didáctica e tecnológica –
humana e material
 Introdução de metodologias inovadoras
2.3.2. Melhoria das condições para o ensino e investigação, produção e
divulgação científica - Investigação
 Apetrechamento de laboratórios e equipamentos
 Desenvolvimento de pesquisa, incluindo a iniciação dos
estudantes de licenciatura à pesquisa
 Produção científica e inovação
2.3.3. Estabelecimento de consórcios inter-institucionais - Extensão
 Parcerias para a pesquisa e extensão
 Ligação com o sector produtivo – indústrias, com vista à
inovação e transferência de tecnologia
 Intervenções de extensão com a comunidade
Em resumo, os tipos de Assistência Financeira descritos no ponto 2.2 podem ser
orientados para as seguintes áreas de enfoque descritas no ponto 2.3,
designadamente:
7
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i.
ii.
iii.

Melhoria das condições de ensino-aprendizagem - Formação
Melhoria das condições para a investigação e produção científica –
Pesquisa
Estabelecimento de consórcios inter-institucionais - Extensão

Planos de
Melhorias
Institucionais

Programas
Específicos de
Melhoria

20M - MT

7M - MT

2a3
áreas

1a2
áreas

Até 3
anos

Até 2
anos

Figura 1: Tipos de Assistência Financeira do FDI – MozSkills

2.4. Princípios Orientadores

O apoio do FDI - MozSkills é destinado às necessidades das IES, das faculdades,
escolas superiores e dos departamentos académicos, proporcionando apoio (dentro
das limitações financeiras gerais do Fundo), com base em propostas submetidas ao
FDI - MozSkills e avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos (detalhados no
Manual Operacional do FDI).
As propostas para a concessão de apoio pelo FDI - MozSkills poderão ser
apresentadas por (i) instituições de Ensino Superior, tanto públicas como privadas,
ou (ii) suas respectivas faculdades e/ou escolas superiores (com equipas de
implementação inter & intra departamentos académicos) e são fortemente
encorajadas parcerias inter-institucionais.
A concessão de apoio financeiro pelo FDI - MozSkills é feita sob a forma de
doações (para instituições públicas) ou de empréstimos (a instituições privadas,
tanto as com fins não lucrativos como as que visam a obtenção de lucro).
8
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O FDI - MozSkills tem como finalidade estimular e proporcionar incentivos à
inovação pedagógica e capacitação académica institucional em áreas STEM. É
competitivo e apoia apenas as melhores propostas das IES que satisfaçam as
necessárias condições de acesso ao FDI - MozSkills. O processo de avaliação e
selecção baseia-se em procedimentos e critérios transparentes, do conhecimento
dos proponentes, de forma a que todas as propostas apresentadas por IES, que
sejam qualificáveis, sejam avaliadas segundo os mesmos cinco critérios: (i)
relevância, (ii) resultados e impacto esperados, (iii) viabilidade técnica e económica,
(iv) coerência e (v) sustentabilidade. As propostas seleccionadas para a concessão
de apoio serão as que forem consideradas as relevantes para as necessidades do
País, consistentes com o Plano Estratégico do Ensino Superior vigente, com as
áreas prioritárias para Investigação, e que sejam viáveis, coerentes, promotoras da
equidade de género, bem como sustentáveis, com salvaguardas ambientais e
sociais, bem como condições sanitárias para fazer face à pandemia Covid 19, e com
probabilidade de virem a ter um impacto considerável (e mensurável). Neste
contexto serão observados também critérios de equidade na concessão de
financiamentos às IES.

2.5. Actividades que podem ser financeiramente apoiadas
Dado que o propósito do FDI- MozSkills é o de estimular inovações e apoiar a
capacitação das IES, a assistência financeira do FDI- MozSkills deverá ser utilizada
para o seguinte:
 Desenho e implementação de projectos de introdução de novos modelos de







ensino-aprendizagem (ex. desenho de programas que considerem o uso de
modelos de aprendizagem híbridos), projectos de desenvolvimento do
currículo (ex. novos ursos na áreas de ciências de informação/informática ou
o fortalecimento dos programas de informática, e engenharia existentes,
introdução de competências digitais intermédias em programas existentes,
com foco nos currículos e programas de ciências e engenharias
(electrotécnica, mecânica, civil, entre outros).
Desenho e implementação de programas de investigação e extensão;
Actividades que melhorem a prontidão dos candidatos ao ensino superior
assegurando a melhor preparação para as disciplinas chave dos cursos;
Investimento em equipamento para o ensino1 e investigação;
Investimento no capital humano para garantir as condições duma
implementação bem-sucedida dos investimentos pelo FDI - MozSkills;
Parcerias com institutos e centros de investigação;

1

Devido à exposição do país às mudanças climáticas, a revisão do currículo considerará a inclusão
de tópicos relacionados às mudanças climáticas e os riscos potenciais para o país e o que pode e
deve ser feito para mitigar os riscos. Além de medidas preventivas, abordagens de gestão de
desastres estão previstas para serem incluídas no currículo e nos materiais de aprendizagem.
Igualmente encoraja-se que todas as propostas de apoio ao desenvolvimento curricular incluam o
conhecimento de competências digitais intermédias e avançadas para cursos de especialidade.
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 Workshops, programas de especialização de curta duração para garantir a
viabilidade de investimentos, incluindo a formação presencial e virtual em
novos métodos de ensino-aprendizagem e investigação;
 Assistência técnica (serviços de consultoria, visitas de assessoria de curta
duração por especialistas ou académicos internacionais);
 Estudos de viabilidade para a concepção e adopção de programas de pósgraduação, aplicação de TIC e laboratórios, novos métodos de ensino e
aprendizagem;
 Análises de sustentabilidade financeira, necessidades de mercado de
trabalho, ou projecções de empregabilidade;
 Concepção, elaboração e aquisição de material de aprendizagem e pesquisa
(incluindo a tradução e adaptação de livros de texto existentes, ou a
encomenda de novos materiais – desencoraja-se a versão impressa –
encoraja-se a versão digital);
 Visitas de curta duração para negociar e concretizar colaborações
institucionais em países da Região;
 Ligações com o sector produtivo (estágios, permuta ou partilha de
funcionários, instalações, pesquisa e investigação conjuntas, etc.) com vista a
melhorar a relevância dos programas e a capacidade de resposta às
necessidades do mercado de trabalho;
 Investimento em estabelecimento de redes de internet wireless em campi
universitários;
 Iniciação Científica de estudantes com vista a dotá-los de habilidades para a
pesquisa;
 Trabalhos de construção civil de pequena monta (Adequação de instalações
para acomodação de inovações pedagógicas e de aprendizagem, bem como
de aplicação de TIC e da instalação de centros e laboratórios, num máximo e
10% do orçamento total aprovado do projecto);

3. QUALIFICAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
Todas as IES (públicas e/ou privadas) são elegíveis para apresentarem propostas
ao FDI - MozSkills desde que cumpram os seguintes critérios básicos de
qualificação à candidatura:


A instituição proponente é aprovada pelo órgão competente licenciador do
ensino superior (conforme estabelecido pela Lei do Ensino Superior e suas
subsequentes emendas) e possui Alvará. Presentemente o licenciamento e a
autorização para entrada em funcionamento das IES são formalizadas pelo
MCTES, com base nas recomendações do Conselho Nacional do Ensino
Superior (CNES) e aprovadas pelo Conselho de Ministros.



A proposta deve ser apresentada ou aprovada pelo respectivo Reitor/
Director Geral ou responsável máximo.



Na sua apresentação, a proposta deve ser acompanhada de:
 Cópia de Alvará que autoriza o funcionamento da Unidade de Formação
que se candidata a financiamento;
10
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 Uma cópia do Plano Estratégico em vigor, em implementação ou a iniciar,
com uma validade mínima de três anos, aprovado pelos órgãos colegiais
internos da IES.
 Evidências de que os dados estatísticos da IES são actualizados e têm
sido submetidos à entidade que coordena o Ensino Superior, de forma
consistente, regular e sem omissões;
 Evidências de que a IES possui unidades e processos de implementação
do Sistema Nacional de Avaliação e Garantia da Qualidade – SINAQES;
 Evidências de que a IES possui um sistema electrónico de registo
académico com interoperabilidade com o sistema em vigor no sector que
regula o ensino superior;
 Evidências de que a IES possui mecanismos formalizados e operacionais
de prevenção à violência baseada no género;
 Evidências de que a IES possui ou pretende estabelecer parcerias ou com
institutos de pesquisa, ou indústria e/ou organizações sociais – Caso não
tenha ou pretenda estabelecer parcerias deverá argumentar a favor desse
posicionamento;
 As IES (distinguindo Faculdades e/ou Escolas) que tenham sido
beneficiárias do FDI, devem apresentar (i) o contributo do investimento
para o seu orçamento, (ii) os resultados, benefícios e beneficiários em
género e por áreas de conhecimento, com evidências verificáveis
(também em imagens);
 As IES que apresentem propostas ao FDI - MozSkills devem demonstrar o
seu comprometimento com os objectivos da proposta ao comparticiparem,
de alguma forma, no investimento, a partir dos seus próprios recursos
(quer financeiros, ou em espécie, ex. mediante a alocação de tempo dos
funcionários, utilização de infra-estruturas ou equipamento já existentes,
etc.). Todas as propostas ao FDI - MozSkills deverão identificar e
quantificar as contribuições da IES, efectuadas a partir dos seus próprios
recursos para as condições sanitárias de prevenção à pandemia Covid 19.
Permite-se que as unidades de formação das IES seleccionadas apresentem outras
propostas e sejam financiadas, mas a avaliação de tais propostas leva em linha de
conta a capacidade de implementação demonstrada e os resultados obtidos em
assistências financeiras anteriores.
IES com várias áreas de conhecimento, distribuídas em distintos locais do país e/ou
distintas faculdades ou escolas, poderão beneficiar de distintos financiamentos,
desde que o histórico de implementação seja satisfatório em termos de regularidade
na execução dos fundos e comprometimento em correcções.
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Para o caso de IES privadas poderão merecer financiamento, ou outros
financiamentos, também após verificação de capacidade de reembolso e/ou de
cumprimento satisfatório de prestações, ou suas correcções, de empréstimos
contraídos com o FDI.

4. O PROCESSO DE CANDIDATURA
4.1.

O calendário

Num período de cinco anos de vida do Projecto MozSkills decorrerão até três ciclos
para a submissão de propostas, análise e avaliação destas e decisões sobre a
concessão de assistência financeira. A calendarização precisa destes ciclos de
candidatura será determinada pelo MCTES. A Gestão do FDI- MozSkills anunciará
um calendário detalhado para cada ciclo, indicando a data limite para a
apresentação das candidaturas e convidando todas as IES, faculdades e
departamentos académicos, para apresentarem as suas candidaturas à assistência
financeira pelo FDI- MozSkills.

4.2.

Datas limite para a apresentação das candidaturas

O MCTES, através da Gestão do FDI- MozSkills, anunciará a abertura e a data
limite para a submissão dos pedidos de assistência financeira pelo FDI- MozSkills,
para cada ciclo de candidatura, avaliação e selecção das propostas. Esta
informação será divulgada pelos diversos meios, incluindo jornais de âmbito
nacional e a página do MCTES: www.mctes.gov.mz.

4.3.

Directivas para a Apresentação de Propostas de projectos

Todas as propostas devem ser redigidas em Português, de forma concisa com base
num Quadro Lógico de indicadores a serem atingidos e em texto (não mais de 20-25
páginas) cobrindo:
Uma breve descrição do problema que o projecto pretende resolver;
Intenção, objectivos gerais e específicos, actividades, resultados
esperados e impacto esperado (com a especificação de formas para
se medir o sucesso ou os resultados e os meios de verificação);
Plano de implementação (incluindo nomes, qualificações e
responsabilidades do pessoal que conceberá e implementará as
actividades, metodologia de trabalho e/ou de estudo na
implementação do projecto, um cronograma e plano de acção para a
implementação, incluindo da iniciação científica, no qual deve constar
o número de estudantes que serão envolvidos);
Os custos totais e um plano de financiamento para as actividades,
incluindo a quantificação da comparticipação (quer financeira ou em
espécie) que será feita para se cobrir uma parte dos custos totais, a
partir dos recursos da própria IES, como um indicador do
comprometimento e viabilidade;
12
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Disposições tomadas (com funcionários designados) para a
monitorização e reportagem sobre a implementação das actividades
propostas.
No ponto 5 do presente Guião pode ser encontrado o modelo a ser usado para a
apresentação das propostas de projectos.

Conceituação: Percepção
de problemas
(Diagnóstico) e Visão

Planeamento e
Elaboraçao da Proposta

Submissão da Proposta
de Projecto e Avaliação

Celebração do Contrato
com o FDI-MozSkills

Execução - Gestão,
Prestação de Contas,
Monitoramento,
Comunicação e Avaliação

Encerramento - Fecho,
Relatório e Avaliação
Final

Figura 2: Fluxograma da concepção à implementação dos projectos
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4.4.

Aconselhamento ao processo de candidatura

Os candidatos à assistência financeira pelo FDI- MozSkills poderão procurar obter
conselhos gerais dos gestores do FDI- MozSkills sobre o calendário, qualificação e
critérios para a concessão de assistência financeira pelo FDI- MozSkills, mas nem
os gestores do FDI- MozSkills, nem os membros das Comissões de Avaliação e do
Colectivo de Validação, deverão dar conselhos a candidatos sobre como
melhorarem as suas propostas.
Recomenda-se aos proponentes que participem em eventos ou workshops ou
outras acções de formação sobre a preparação de propostas a serem organizados
pelo Gestor do FDI- MozSkills.

4.5.

Divulgação e Partilha de Informação

O FDI- MozSkills criará e manterá informação no website do MCTES durante o
tempo de vida do Projecto. O website deverá apresentar todos os documentos de
referência, anúncios, formulários e modelos de apresentação de relatórios,
relatórios, estatísticas e indicadores de desempenho associados ao FDI- MozSkills.

4.6.

Segunda e subsequentes candidaturas ao FDI- MozSkills

As unidades de formação de IES (Faculdades/ Escolas Superiores) que recebam
assistência financeira do FDI - MozSkills são elegíveis para se candidatarem a uma
outra assistência financeira, depois de terem concluído, com sucesso, a
implementação da assistência financeira anterior. Poderão ser apreciados os casos
de implementação de projectos precedentes com execução de pelo menos 70% do
orçamento e progresso eficaz quer do cronograma de actividades, quer do alcance
de resultados.
Para os casos de unidades de formação de IES privadas será também avaliado o
processo de reembolso de empréstimos precedentes para a validação da
elegibilidade a outra assistência financeira, conforme prescrito no Manual
Operacional do FDI.
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5. MODELO DE PROPOSTA
Título da proposta
1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
2. APRESENTAÇÃO DA RAZÃO PORQUE A IES APRESENTA UMA
PROPOSTA AO FDI-MOZSKILLS
3. INDICAÇÃO DA MODALIDADE E TIPO DE ACTIVIDADE
4. DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO FDI-MOZSKILLS E METODOLOGIA
DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
5. PLANO E ORÇAMENTO (EM FORMATO DE PLANO DE TESOURARIA)
RESULTADOS
6. GESTÃO E MONITORIA

Projecto preparado por: _____________________ (Nomes)
_____________________ (Posição / responsabilidade no projecto)
_____________________ (Data, Local)

Anotações 1:
Todas as propostas têm de estar escritas em Português, sendo apresentadas em
páginas de papel A4, com o texto em fonte “Times New Roman”, tipo 12, em
páginas numeradas no rodapé, do lado direito.
As margens do texto devem ser sempre de 1” (ou 2,54cm) em todos os limites do
papel.
O texto é sempre apresentado a um espaço e meio (1,5) na vertical (ou “portrait”).
Excepcionalmente, mapas orçamentais poderão ser apresentados na horizontal (ou
em “landscape”), sempre com as margens indicadas.
Todas as propostas têm a mesma apresentação geral:
 Capa
 Sumário (com a lista de temas e indicação dos números de páginas onde se
situa o assunto). Neste sumário constarão os anexos com a indicação do
número total de páginas que contêm
 O texto da proposta, de acordo com a sequência que abaixo se detalha.
As propostas, antes de serem apresentadas ao FDI- MozSkills, devem ser editadas
e revistas para que se apresentem com consistência e sem gralhas.
As propostas estarão redigidas de uma forma concisa e precisa (dispensando-se
redundâncias e ênfases desnecessárias) e terão de ser claras e directas,
particularmente no que se refere aos detalhes de aplicação da capacidade a
acrescentar à instituição com a implementação das actividades propostas ao FDIMozSkills.
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No processo de candidatura, solicitamos que seja preenchida a plataforma
electrónica para o efeito, e seja enviada a proposta por email, através dos
endereços electrónicos disponíveis.

Anotações 2:
As propostas observarão a seguinte ordem de apresentação do respectivo
conteúdo:
1. Apresentação da instituição
Esta apresentação tem de ser feita no máximo de 3 parágrafos – o que é a
instituição, que formação concede e a quem, onde se encontra geograficamente a
operar.
Outros dados sobre a instituição devem constar em “Anexo/s” onde se apresentam
números de alunos, cursos, constituição do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, dados sobre meios infra-estruturais, recursos educacionais
disponíveis, laboratórios, biblioteca, investigação em curso e outros elementos
relevantes.
Neste/s “Anexo/s” têm, também, de constar, elementos de natureza financeira,
nomeadamente: o orçamento de funcionamento e de investimentos da organização,
nos últimos 2 anos, em moeda nacional e em moeda convertível (em dinheiro e em
espécie) e uma listagem das suas fontes de financiamento.
Ainda como “Anexo” a instituição tem, de acordo com o seu “Plano Estratégico”, de
apresentar as perspectivas de funcionamento para os próximos 5 anos.
2. Apresentação da razão porque a IES apresenta uma proposta ao FDIMozSkills – Identificação de Problemas que pretende resolver
Nesta apresentação devem constar três elementos principais:
 Qual o Problema que pretende resolver
 Por que motivo e interesse a instituição se candidata a este fundo - tendo em
conta que as instituições privadas têm de apresentar as condições de reembolso
do empréstimo a que se candidatam.
 Como é que o objecto em que a instituição quer aplicar os fundos do FDIMozSkills se articula com as suas perspectivas de desenvolvimento,
funcionamento e parcerias com outras instituições intervenientes.
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Problema

Causas

Objectivos
Específicos
Instalar laboratórios das
distintas áreas

Pouco contacto com
práticas laboratoriais
Capacitar docentes em
gestão de aprendizagem
em laboratórios

Baixo Nível de
competências profissionais
dos graduados do curso de
Ciências Biológicas

Actualizar Curriculo
Fraca relação com os
sectores laborais
Estabelecer redes de
estágios

Figura 3: Identificação de problemas e proposta de solução

3. Descrição da utilização do FDI- MozSkills
Nesta secção a instituição tem de apresentar, com concisão e explicitamente, a
relação do que pretende fazer com os fundos que solicita ao FDI- MozSkills (Porquê
– como (METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO) – para quê). (Pode-se fazer a
apresentação por “Módulos” ou “Sub-projectos”).
Igualmente é importante apresentar, de forma concreta e precisa, a
sustentabilidade, por um cenário de 5 anos, da capacidade acrescida à IES,
decorrente dos fundos atribuídos pelo FDI- MozSkills.
4. Estrutura da Proposta de Projecto
Relevância
(Problema
a
resolver,
justificação,
com
referências
às
políticas/estratégias da instituição, governo), objectivos, objectivos gerais,
resultados esperados, actividades, responsabilidade, metas e milestones, ligação ao
orçamento da instituição, outros financiamentos relacionados, riscos.
Deve ser obrigatoriamente apresentado um Quadro Lógico (Ver modelo no Anexo.

5. Plano e Orçamento
O plano tem de ter uma listagem com os seguintes elementos:
 Datas de início e fim das acções
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Descrição das acções
Orçamento (total) das acções previstas no plano
Resultados (a detalhar).

6. Resultados
Os resultados têm de ser apresentados expressos em indicadores quantitativos e
qualitativos – estes resultados têm de ser coerentes com as perspectivas de
desenvolvimento da instituição.
7. Gestão e Monitoria
A instituição tem de apresentar:
 Uma descrição clara dos mecanismos internos de implementação das
actividades incluídas na proposta apresentada ao FDI- MozSkills
 A relação das pessoas (e respectivas qualificações académicas e
profissionais) que vão estar envolvidas na implementação e gestão da
aplicação dos fundos do FDI- MozSkills
 O fundo de tempo previsto para o envolvimento, neste projecto, das pessoas
que constam da relação acima.
Atenção deve ser dada aos mecanismos de articulação com a gestão do FDIMOZSKILLS, nomeadamente com os requisitos de desembolso destes fundos e
com a ligação com a Unidade de Implementação instalada no MCTES.
8. Condições de Reembolso (para as IES privadas)
A instituição tem de apresentar um plano de reembolso (valores, prazos de
reembolso, formas de pagamento) correspondente ao valor solicitado ao FDIMozSkills.

Anotações 3:

O orçamento tem de ter uma listagem em folha Excel editável com os seguintes
elementos:
+ Linha orçamental (a detalhar abaixo)
+ Elementos de cálculo (com todos os detalhes conducentes aos cálculos finais)
+ Cálculos finais para o FDI- MozSkills e para a “Comparticipação” das IES
O orçamento pode conter notas adicionais indicando a que “objectivo” os custos se
referem.
O orçamento deve ser apresentado em meticais, mas para efeitos de percepções
futuras deverá constar o valor da indexação ao dólar americano ao câmbio de
referência indicado pela DNPO – isso não significa que o fundo a atribuir seja
entregue à IES nesta moeda.
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O orçamento é apresentado em duas colunas: a primeira para a “Contribuição do
FDI- MozSkills” e a segunda para a “Comparticipação” da IES.
As linhas orçamentais são as seguintes, estruturadas com base no Sistema de
contabilidade pública:

112000
121000
121001
122000

Ajudas de custo dentro e fora do pais
Bens (Consumíveis de escritório, etc)
Combustíveis e lubrificantes
Serviços (Despesas de deslocação para dentro e fora do pais, estágios ou
formação local, serviços de assistência técnicas – pagamentos a
consultores, outros serviços, etc)
122001 Despesas com comunicação
211000 Obras (trabalhos de construção civil)
212000 Equipamentos, mobiliários
Pode haver tantos planos e orçamentos quantos os “Módulos” ou “Sub-Projectos”
que a instituição apresente. (De notar que os totais do/s “orçamento/s” têm de ser
iguais aos totais que constam do/s “plano/s”.

5.1.

Template para Propostas de Projectos

1.1.

Dados da Instituição de Ensino Superior (IES) Concorrente ao FDIMozSkills
Nome da IES

1.2.

Faculdade/Escola

1.3.

Localização

1.4.

Contactos Directos

1.5.

Email

1.6.

Responsável da IES
ou Faculdade/
Escola Superior

A:

B1:
2.1.
2.2.
B2:
2.1.
2.1.1

Assinale com um X a Modalidade a que a IES concorre
Assistência Financeira a Planos de Melhorias Institucionais
Assistência Financeira a Programas Específicos de
Melhoria
Assinale com um X os Enfoques a que a IES concorre
Melhoria das condições de ensino-aprendizagem Formação
Desenvolvimento curricular
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2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Capacidade institucional pedagógica, didáctica e tecnológica –
humana e material
Introdução de metodologias inovadoras
Melhoria das condições para a investigação e produção
científica – Investigação
Apetrechamento de laboratórios e equipamentos
Desenvolvimento de pesquisa
Produção e divulgação científica e inovação
Estabelecimento de consórcios inter-institucionais –
Extensão
Parcerias para a pesquisa e extensão
Links com o sector produtivo – indústrias, com vista à inovação
e transferência de tecnologia
Intervenções de extensão com a comunidade

C:

Título do Projecto

D:

Indique o Valor Solicitado em Meticais

E:

Indique o calendário de Implementação

Início
/ /

Fim
/ /

F:
Apresentação da Instituição
6.1. Caracterização da IES
6.2. Formação concedida
6.3 Locais de funcionamento
Anexar Tabelas com os seguintes dados:
6.4. Número de estudantes e género
6.5. Corpo docente a tempo inteiro e parcial
6.6. Corpo Técnico Administrativo
Cursos leccionados
6.7 Dados sobre Biblioteca (s)
6.8. Investigação em curso
Anexar documentação com os seguintes dados:
6.9 Orçamento de funcionamento e investimento dos últimos dois anos
6.10. Contributos anteriores do FDI, se tiver havido - Resultados
6.11. Listagem de fontes de financiamento
6.12. Perspectiva de funcionamento para próximos 5 anos de acordo com o
seu Plano Estratégico
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G:
7.1

7.2

Razão porque a IES apresenta proposta ao FDI-MOZSKILLS
Por que motivo e interesse a IES
se candidata ao FDI- MozSkills?
Qual o Problema a ser resolvido?
Como é que o objecto em que a
instituição pretende aplicar os
fundos do FDI- MozSkills se
articula com as suas perspectivas
de desenvolvimento,
funcionamento e parcerias?

H:
8.1

Descrição da utilização dos fundos do FDI - MozSkills
Qual a relação do que pretende
realizar com os fundos que solicita
(Porquê)?

8.2

Qual a metodologia de
implementação (Como e para
quê)?
Qual a sustentabilidade, por um
período de 5 anos, da capacidade
acrescida à IES, decorrente dos
fundos a atribuir?

8.3

I:
9.1

Estrutura da Proposta de Projecto
Relevância (justificação, com
referências às políticas/estratégias
da instituição e governo)

9.2

Objectivos, objectivos gerais e
específicos
Resultados esperados

9.3
9.4

Actividades, responsabilidade,
metas e milestones
9.5 Ligação ao orçamento da
instituição, outros financiamentos
relacionados
9.6 Condições de implementação e
factores de Risco
Anexar Quadro Lógico conforme modelo no Anexo
9.7 Quadro Lógico
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J:
10.1
10.2
10.3
10.4

Plano, Orçamento e Cronograma
Anexar documentação com os seguintes elementos
Plano com descrição das acções e resultados
Em Tabela
Orçamento em resumo (1ª tabela) e detalhado (2ª
Folha Excel
tabela) das linhas previstas no Plano (Ver Anexo 2)
Cronograma com datas de início e fim das acções
Em barras
Resultados com indicadores quantitativos e qualitativos Em Tabela

L: Gestão e Monitoria
11.1 Indique os mecanismos internos de
implementação das actividades
11.2 A relação das pessoas (e respectivas
qualificações académicas e profissionais)
que vão estar envolvidas na
implementação e gestão da aplicação dos
fundos do FDI- MozSkills
11.3 O fundo de tempo previsto para o
envolvimento, neste projecto, das
pessoas que constam da relação acima.
11.4 Plano de Reembolsos dos fundos (Apenas
para as IES Privadas

5.2.
1)

2)
3)

4)

Checklist de Verificação da Proposta

Revisão do Documento: a proposta de projecto passou por uma revisão de pelo
menos duas pessoas para verificação dos seguintes aspectos:
a. Coerência e coesão da estrutura e dos conteúdos do projecto;
b. Correcção linguística e ortográfica do texto, seguindo o padrão de língua
portuguesa em Moçambique;
c. Cumprimento dos parâmetros de formatação.
Objectivo do edital de candidaturas a financiamento: a proposta está alinhada
com o que o FDI - MozSkills tem como Assistência Financeira a conceder.
Critérios de elegibilidade: a proposta está de acordo com todos os critérios de
elegibilidade.
a. É uma IES com todos os requisitos de legalidade cumpridos, incluindo a
detenção de um Alvará;
b. A IES atende a todas as exigências de conformidade nas qualificações
dos docentes e na qualidade dos programas e cursos;
c. A IES possui unidade de garantia da qualidade;
d. A IES possui mecanismos de Reclamação e prevenção à violência
baseada no género;
e. O contributo do FDI se a IES já tiver sido beneficiária;
Critérios de avaliação: o projecto contempla os cinco elementos dos critérios de
avaliação.
a. Clareza, relevância e conformidade da proposta;
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b.
c.
d.

5)

6)

Impacto e resultados da capacitação ou inovação esperados;
Viabilidade, em termos de metas realistas e atingíveis;
Coerência do investimento proposto, em termos de uma complementação
adequada entre diferentes tipos de actividade;
e. Sustentabilidade do projecto como sendo a capacidade da instituição
proponente usar, manter e melhorar o investimento.
A identificação do problema e da solução para o mesmo foi objectiva e clara.
 Foi feita uma análise/auto-avaliação sumária (incluindo a descrição de
recursos existentes e o que falta) que permita perceber o problema e sua
magnitude, o que tem sido feito para sua mitigação e como a instituição
pretende resolver o problema;
 A proposta foi apresentada considerando o impacto a ter nos
beneficiários;
 A definição do problema e o impacto das soluções estão reflectidos no
objectivo principal da proposta e têm alcance nos beneficiários;
 A proposta esclarece em que medida é que os fundos a que se propõem
irão resolver o problema (total ou parcialmente);
 A proposta indica se a implementação levará a melhorias nos resultados
de aprendizagem e de investigação (de imediato ou médio prazo) e como
se propõe medir (indicadores de resultados claros e mensuráveis);
 A proposta indica as equipas de gestão do projecto nas distintas
intervenções;
 A proposta indica mecanismos de salvaguardas ambientais, se
necessário.
Despesas elegíveis e não elegíveis (financiáveis e não financiáveis):
O
 orçamento indica apenas itens financiáveis pelo FDI - MozSkills.
a. Equipamento;
b. Jornais / revistas e livros científicos;
c. Consultorias internacionais, regionais e locais;
d. Serviços técnicos;
e. Formações de curta duração e estágios a nível local e no estrangeiro
estreitamente relacionados com a implementação do investimento em
qualidade, currículo, investigação e parceria ou equipamento proposto;
f. Visitas no estrangeiro para negociar parcerias institucionais;
g. Formação local;
h. Workshops e seminários de planificação;
i.  Pequenas adequações - renovações / obras – até um valor máximo
equivalente a 10% do orçamento global do projecto – a fim de
acomodarem o equipamento necessário e de salvaguardas ambientais.
O
 Orçamento não contempla itens não elegíveis a financiamento.
a) Veículos;
b) Consumíveis para funcionamento;
c) Obras de construção civil para novas infra-estruturas e condições básicas
sanitárias;
d) Direitos alfandegários e outros impostos cobrados pelo país, associados
aos casos de importação de bens;
e) Bolsas de estudo (graduação, pós-graduação)
f) Bens e serviços procedentes de países não-membros do Banco Mundial;
g) Subscrições mensais para acesso a facilidades e recursos, incluindo
digitais (Rotinas e funcionamento – São por comparticipação da IES);
h) Seguros;
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i) Multas.
j) Juros e outras despesas bancárias (excepto despesas de manutenção da
conta e de livros de cheque);
7) Valor máximo financiável: o projecto respeita o valor máximo estipulado pelo FDI
- MozSkills.
a. Planos de Melhorias Institucionais – até 20.000.000 MT;
b. Programas Específicos de Melhoria – até 7.000.000 MT;
8) Comparticipação: o projecto apresenta uma proposta de comparticipação.
a. Para as actividades de funcionamento e rotinas;
b. Para a sustentabilidade das realizações do projecto;
9) Anexos: todos os anexos solicitados e/ou mencionados ao longo da proposta
foram incluídos no documento.
10) Prazo: O documento será submetido dentro do prazo por email e através de um
link ou plataforma indicada.
a. Em formato PDF.
b. E em formato editável – Word e Excel.

6. CONCEPÇÃO DE PROJECTOS2
6.1.

Introdução

A metodologia ‘gestão baseada em resultados’ (GBR – em inglês lê-se Results
Based Management) é um instrumento de concepção e gestão que auxilia
especialistas e seus actores a conceptualizarem os seus projectos. Definimos um
projecto como um conjunto de actividades que:






São numerosas, complexas e sequenciadas,
Finitas – com datas de início e conclusão,
Usam recursos e orçamento limitados,
Envolvem um número considerável de pessoas com diversas funções, e
São orientadas para resultados (produtos ou serviços finais).

A metodologia ‘gestão baseada em resultados’ é um processo que inclui a
identificação e análise do problema, a especificação de objectivos pretendidos, a
descrição dos resultados a alcançar, a especificação de actividades e dos recursos
necessários, bem como dos meios de verificação do progresso e dos riscos
associados ao alcance dos resultados.

6.2.

Algumas razões para o uso da metodologia GBR

O GBR pode ser um instrumento útil, tanto para a planificação como para a gestão e
monitoria de projectos. Permite um processo de pensamento de impor uma

2

Por Prof. Doutor Inocente Vasco Mutimucuio
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disciplina que consiste em ser claro e específico no que se pretende realizar, como
fazer e indicar os factores de que depende o sucesso.
Resumindo, o GBR possui as seguintes vantagens:
1. Focaliza no alcance de resultados;
2. Identifica se as actividades planificadas contribuem para o alcance dos
resultados esperados;
3. Muda o foco de actividades, resultados intermédios para resultados
finais;
4. Resume as componentes-chave e apresenta-as de um modo
sistemático, conciso e coerente, clarificando e expondo a lógica sobre
como o projecto funcionará;
5. Refina o raciocínio na planificação de projectos em termos de
hierarquia de resultados, garantindo clareza nos inputs de recursos
para a realização de actividades traçadas;
6. Identifica os factores de que depende o sucesso de projectos;
7. Providencia uma base para a monitoria e avaliação através da
identificação dos indicadores de sucesso e meios de avaliação e
quantificação.

6.3.

Terminologia

Muitos são os termos usados. Contudo, os mais frequentes são os seguintes:
TERMOS
SIGNFICADO
Objectivo geral O último resultado geral para o qual
o projecto pretende contribuir
Objectivo
específico

A situação que será observada no
fim de um período específico, no
qual se efectuará uma mudança no
problema identificado

Resultado

É uma consequência de actividades
de um projecto sobre uma
população alvo

3

EXEMPLOS3
O domínio excelente de
competências profissionais na
Licenciatura em Agronomia
A Faculdade de Agronomia:
- Revê o currículo;
- Instala laboratórios e campos de
práticas;
- Estabelece rede de estágios.
- Monitora a Qualidade
Currículo revisto até 2020;
Laboratórios em funcionamento
até 2020;
Implementados 3 Memo de
estágios com sector produtivo;
Mecanismo de Garantia da
Qualidade em funcionamento.

Exemplos revistos e propostos por Danilo Parbato
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Actividades

Tarefas/acções necessárias para
produzir os resultados esperados

Indicadores
(Metas)

São uma medida que permite a
verificação do progresso em
direcção ao alcance de um
resultado, i.e., os alvos ou padrões
no fim de cada fase

Meios de
verificação
(Prova,
Evidência)

(MdV) são métodos de recolha de
informação (dados) necessária para
avaliar o progresso contra
indicadores

Assunções/
riscos

Factores externos (garantias,
desafios, ameaças), fora do controle
do projecto, que deverão ser
considerados em cada fase

6.4.

Diagnóstico e benchmarking à
Licenciatura em Agronomia;
Workshop de interacção com
sector produtivo;
Procurement para aquisição de
equipamentos de laboratório e
práticas de campo.
1. Um Relatório de Diagnóstico e
Currículo homologado pelo
Conselho Universitário em 2020;
2. Contrato de fornecimento de
equipamentos assinado em 2020;
3. Três Memo assinados em 2020
para estágios, com sector
produtivo;
4. Unidade e Sistema de Garantia
de Qualidade em pleno
funcionamento.
1. Acta do Conselho Universitário;
2. Processo de Procurement com
visto do Tribunal Administrativo;
3. Documento das parcerias para
Estágios:
4. Relatório de Auto-Avaliação da
qualidade do curso.
O domínio excelente das
competências profissionais na
Licenciatura em Agronomia
depende da disponibilização de
recursos - financiamento,
docentes qualificados, infraestruturas para laboratórios e
campos de práticas. Também
depende da adesão do sector
produtivo para a cooperação em
estágios.

Sugestão de uma sequência na elaboração de um projecto4

Sem prejuízo do guião do FDI-MozSkills, sugerimos que os proponentes de
projectos a submeter sigam a sequência proposta abaixo.

1

4

Começando do topo,
considere o PROBLEMA
(incluindo suas causas,
contexto, actores e o que
deverá ser feito) que o
projecto tenta resolver.

Dica: Refine a formulação do problema para um
período de curta duração e defina um horizonte
temporal alinhado com o ciclo de financiamento.
Exemplo de Objectivo Geral: Melhorar o desempenho
dos estudantes de graduação no cálculo integral.

Exemplos actualizados por Danilo Parbato
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2

3

4

Seguidamente, considere o
OBJECTIVO GERAL do
projecto. O Objectivo Geral
será um pouco fora do
alcance do projecto.
Formule os OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS, i.e., a
situação que será
observada no fim de um
período específico, no qual
se efectuará uma mudança
no problema identificado.

Exemplo: Melhorar o desempenho dos estudantes de
graduação da Faculdade de Engenharia no cálculo
integral em 100% até 2020 ou que 90% de todos os
estudantes de graduação da Faculdade de Engenharia
tenham uma compreensão matemática do cálculo
integral até 2020.
N.B.:
 Especificam um estado final observável
 São mensuráveis (usam termos descritivos
como, por exemplo, aumentar, eliminar,
estabelecer, criar, desenvolver)
 Identificam o grupo beneficiário (alvo - quem, o
que é que deverá ser objecto de mudança?)
 Identificam o limite temporal (fim do projecto)
Nunca usar verbos ambíguos (‘promover…’, ‘ apoiar
…’, ‘divulgar …’)
Escreva os RESULTADOS
Exemplos: Cinco novos assistentes
esperados, i.e., as mudanças que
recrutados e treinados em métodos de
conduzem ao cumprimento dos
ensino-aprendizagem centrados nos
objectivos específicos. Eles
estudantes até Outubro de 2020 …
representam uma consequência de
Panfletos e brochuras motivacionais com
actividades de um projecto sobre
aplicações do cálculo integral nos sectores
uma população alvo.
comercial e industrial produzidos e
Os resultados deveriam usar o
oferecidos a novos estudantes da Faculdade
critério ‘SMART’:
de Engenharia até Outubro de 2020 …
1. Estarão eles ligados aos objectivos Computadores com software de cálculo
Specificos?
integral para aulas tutoriais interactivas fora
2. Poderá o progresso ser Medido
do período normal de aulas adquiridos e a
(verificável) para cada um deles?
serem utilizados pelos estudantes até
3. Serão eles Alcançáveis?
Janeiro de 2021 … etc.
4. Serão os resultados esperados
Relevantes ao problema?
5. Poderão eles ser alcançados no
Tempo previsto?
Escreva as ACTIVIDADES
Exemplos: Elaborar critérios de selecção de
necessárias para o alcance dos
assistentes de matemática, incluindo o
resultados esperados. Poderão
calendário de selecção até Agosto de 2020 …
ser várias actividades principais
Nomear uma comissão de selecção de
para um mesmo resultado.
assistentes de matemática até Setembro de
Deverão usar o critério ‘SMART’, 2020 … Recrutar cinco novos assistentes entre
formuladas com ênfase sobre
os melhores finalistas de cursos de licenciatura
palavras de acção que permitam
de matemática existentes no país até Outubro
induzir os resultados (mudanças) de 2020 … Realizar sessões de capacitação de
esperados.
cinco assistentes de matemática em métodos
de ensino-aprendizagem centrados nos
estudantes até Novembro de 2020 … etc.
N.B.: Cada actividade:
Deverá atingir um único resultado; possuir uma
duração específica; ser gerível; e possuir um
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5

6

7

8

responsável para a sua condução
Descreva os RECURSOS
Exemplos: Orçamento …. Laboratório com 20
(pessoas, dinheiro, equipamento, computadores … software interactivo para
instalações, etc.) necessários
simulações de cálculo integral … um
para realizar as actividades do
coordenador do projecto (Atenção que Salários
projecto.
são comparticipação da IES) … etc.
Começando do topo da lista dos seus resultados
Exemplos: x estudantes
esperados e respectivas actividades, identifique os
frequentam as disciplinas
INDICADORES, i. e., as medidas que permitirão a
de matemática II, III e IV
verificação do progresso em direcção ao alcance de
em 2020 e 2021 …
um resultado.
90% de todos estudantes
Recorde-se que indicadores definem:
de graduação da
 Qualidade: coisas (natureza das coisas)
Faculdade de Engenharia
objecto da mudança
passam em testes de
 Quantidade: a extensão da mudança
cálculo integral em 2020 e
 Tempo: quando a mudança mencionada
2021 … etc.
ocorrerá
O indicador tenta responder à questão: terá ocorrido a
actividade/mudança prometida?
A seguir, escreva os MEIOS DE VERIFICAÇÃO para cada indicador. Especifique as
evidências realistas que precisa de ter para cada indicador. São a prova de
ocorrência da mudança.
Especifique os factores externos (fora do controlo da
Exemplo: Existência
equipa de coordenação/ implementação) que podem
de um número
afectar o sucesso do seu projecto ou perturbar um bom
significativo de
progresso do seu projecto.
candidatos a
Devem ser riscos reais, podendo ser de natureza climática, assistentes de
política, económica, etc.
matemática na IES

Durante a fase de elaboração de seus projectos, os proponentes poderão socorrerse de algumas perguntas-chave como, por exemplo, as seguintes:








Porque é que estamos a conceber este projecto?
Que resultados esperamos alcançar com os recursos financeiros
solicitados?
Como será medido o progresso em direcção ao alcance dos
resultados esperados?
Será que as actividades descritas conduzirão aos resultados
esperados, alcançando assim os objectivos do projecto?
Será que os indicadores de progresso e os respectivos meios de
verificação medem e comprovam efectivamente o progresso
desejado?
Que riscos poderão afectar o sucesso do seu projecto?

No fim da descrição do projecto, apresente um resumo na forma de uma matriz ou
‘Quadro Lógico’.
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Existem várias matrizes ou ‘quadros lógicos’. Contudo, a maioria coincide no seu
conteúdo. Em anexo, fornecemos um organizado em 6 colunas e n linhas,
dependendo do número de objectivos específicos e resultados esperados.

7. PROJECTOS DE INOVAÇÃO 5
A gestão como meio de inovação e mudanças nas IES

7.1.

Introdução

De acordo com Sykes e Elmore (1988, p. 80, como citado em Glatter, 1992, p. 143),
“a investigação indica que a liderança nas escolas (tal como em qualquer outra
instituição) é sobretudo situacional; isto é, quer seja definida em termos de
hierarquias internas ou de outputs organizacionais, a liderança varia segundo as
características da força de trabalho, da organização e do seu contexto”. A inovação
pedagógica, que também varia segundo estas características, tem a finalidade de
proporcionar a aprendizagem organizacional, a aprendizagem individual dos
docentes e a mudança de práticas de ensino para o aperfeiçoamento e optimização
da aprendizagem dos estudantes.
O presente texto visa analisar os conceitos de mudança, inovação e
aperfeiçoamento pedagógico bem como discutir a essência e a relevância de
mudança, inovação e aperfeiçoamento pedagógico nas Instituições do Ensino
Superior (IES).
Assim, a Secção 1 apresenta a discussão de termos (mudança, inovação e
aperfeiçoamento pedagógico) e as áreas de intervenção dos projectos de inovação
pedagógica. A Secção 2 caracteriza a inovação e aperfeiçoamento pedagógico
respondendo às questões “O que é?” “Quem?” “Quando?” “Porquê?” “Para quê?” e
“Como?” e menciona as suas áreas e focos de intervenção. O texto termina com
uma conclusão relativa aos aspectos nele discutidos.

7.2.

Discussão de Termos

Mudança, inovação e aperfeiçoamento
 Termos muito ambíguos
 não têm apenas conotações técnicas
 mas também políticas

5

Por Prof. Doutor Manuel Bazo
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 a maior parte das tentativas de mudança e de inovação estão
associadas a determinados valores (Glatter, 1992, p. 144)
Inovação e aperfeiçoamento
 encerram o propósito de introduzir novos processos para atingir um
determinado resultado (‘improvement”)
 implicam uma planificação deliberada (Glatter, 1986, p. 88, como citado em
Glatter, 1992, p. 144)
Mudança
 assunto mais obstinado nas ciências sociais
 termo usado em múltiplos contextos, referindo-se a alterações que variam da
simples reprodução até a transformação radical (Clark, 1983, p. 101, como
citado em (Glatter, 1992, p. 144)
Mudanças planificadas
Diferentes formas de classificar as mudanças


variáveis principais: âmbito, dimensão e grau
 Âmbito – refere-se a menor ou maior amplitude das fronteiras da
mudança: por exemplo, uma mudança curricular específica ou uma
reforma mais abrangente dirigida a diferentes aspectos do
funcionamento da IES.
 Dimensão – reporta-se a complexidade relativa da mudança de acordo
com o ponto de vista das pessoas que a implementam.
 Grau – relaciona-se com o número de unidades e níveis do sistema
educativo que a mudança envolve.

Recentes mudanças estruturais efectuadas em alguns países parecem ter alargado
o âmbito, a dimensão e, particularmente, o grau das mudanças.

A mudança não é necessariamente para melhor. Dependendo de cada um: “a
mudança pode ser um desafio e um estímulo ou uma confusão e frustração” (Parkin,
1984, p. 35, como citado em Glatter, 1992, p. 145)
 Existem diversos motivos para levar a cabo inovações, nomeadamente
questões relacionadas com a carreira profissional, e que podem conduzir a
interessantes projectos de intervenção.
30

Guião de Acesso a Financiamento – FDI - MozSkills

Poucos são os casos em que a solução para um determinado problema é obtida
através de um processo de inovação (Huberman e Miles, 1984, p. 272, como citado
em Glatter, 1992, p. 145)

 A mudança planificada deve ser vista como um processo, e não como um
acontecimento.
 são precisos vários anos para que uma mudança significativa possa
ser integrada.
 O processo é normalmente dividido em três fases algo arbitrárias:
 Iniciação: introduzir novas ideias e práticas e procurar o aval
institucional.
 Implementação: operacionalizá-las.
 Institucionalização (ou estabilização): constituí-las em normas e
rotinas, de modo a que se tornem parte integrante do trabalho da IES.
Apesar de serem divisões artificiais, são um instrumento útil para analisar o
processo de mudança e para identificar alguns dos seus requisitos (chamam à
atenção para a necessidade de um tempo longo e de um apoio prioritário na fase de
implementação).

7.3.

O papel dos gestores de inovação

Directrizes para os gestores de inovação
1. Entender os contextos existentes, internos e externos.
2. Tornar claro o seu próprio empenhamento nos projectos que apoiam: darlhes tempo e atenção.
3. Não deixar, contudo, que pareçam projectos pessoais: apoiar e empenhar-se,
diluindo uma identificação pessoal com os projectos.
4. Assegurar a divulgação dos objectivos do projecto no seio da comunidade da
IES, particularmente os seus objectivos educacionais, quer a iniciativa parta
da gestão quer de grupos de docentes.
5. Fazer os possíveis para promover incentivos e evitar desmotivações,
sublinhando os efeitos positivos do projecto e relativizando as suas
consequências negativas.
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6. Tentar assegurar e distribuir os recursos humanos e materiais, especialmente
no que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos e dos métodos
necessários ao sucesso do projecto.
7. Criar novas estruturas e equipas adequadas ao desenvolvimento do projecto.
8. Assegurar a pertinência das soluções propostas e da planificação da acção,
estabelecendo tempos próprios para as actividades a realizar.
9. Ter em conta a ambiguidade que caracteriza o mundo organizacional,
manifestando confiança para correr riscos e para encorajar uma atitude
inovadora junto dos colegas.
10. Finalmente, ter em conta a importância de manter uma certa estabilidade
durante a implementação do processo de mudança. Os actos heróicos ou
teatrais não produzem efeitos mais eficazes do que sistemas estáveis de
funcionamento (adaptado de Glatter, 1987).
Inovação e mudanças nas IES
Três áreas de intervenção: académica, pedagógica e profissional
 A área académica: encarada numa perspectiva organizacional; diz respeito
ao conjunto das decisões ligadas a IES e ao seu projecto educativo.
 Intervenientes: parceiros, estudantes, docentes e outros técnicos
 Focos: direcção das IES, avaliação institucional e dos seus projectos
educativos.
 Aspectos: desenvolvimento de opções curriculares ou áreas de
especialização; construção e utilização dos edifícios institucionais;
organização global dos horários ou dos tempos livres; funcionamento
de aulas de apoio ou de estruturas de compensação; os recursos
educativos.
 A área pedagógica: no sentido estrito do termo, refere-se fundamentalmente
a relação educativa e pedagógica docente-estudante na sala de aula, as
interacções didácticas, a gestão do tempo e do espaço pedagógicos e a
gestão curricular.
 Trata-se inequivocamente de um domínio da responsabilidade
profissional dos docentes.
 A acção pedagógica, nas dimensões individuais, colectivas (grupos e
estruturas de coordenação ao nível da IES) e institucionais, compete
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aos docentes e aos estudantes, devendo consagrar regulações
próprias que tenham em conta esta realidade.
Um exemplo paradigmático desta área diz respeito a avaliação dos estudantes,
onde os próprios estudantes devem ter uma palavra a dizer, sem pôr em causa as
competências específicas dos docentes.


A área profissional
 Intervenientes: docentes, outros técnicos (psicólogos; sociólogos; etc.)
e funcionários (CTA: pessoal administrativo e auxiliar da instituição)
 Aspectos: desenvolvimento profissional; formação contínua; carreira
docente; organização técnica dos serviços e gestão dos programas;
carreiras do restante pessoal.

7.4.

Inovação e aperfeiçoamento pedagógico

 O que é?
 Introdução de novos processos para atingir um determinado resultado
(‘improvement”)
 implicam uma planificação deliberada (Glatter, 1986, p. 88, como
citado em Glatter, 1992, p. 144)
 Quem?
 Líderes institucionais
 Docentes
 Outras partes interessadas
 Porquê?
 Baixa eficácia pedagógica
 Baixo desempenho dos estudantes
 Para quê?
 Aprendizagem organizacional
 Aprendizagem individual dos docentes e de outros intervenientes
 Mudanças de práticas de ensino
 Aperfeiçoamento da eficácia pedagógica
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 Aprendizagem dos estudantes
 Como?
 Estratégias necessárias para gerir mudanças significativas com fortes
componentes culturais
 Optar por uma perspectiva de longo prazo, dando relevo ao
modo como as melhorias são implementadas e absorvidas na
IES, e não apenas ao modo como são introduzidas;
 Estabelecer directrizes que envolvam a definição de uma
estratégia educacional colectiva para a IES, desenvolvida
através da consulta e da participação dos actores externos;
 Obter integração e equilíbrio, exigindo uma clarificação contínua
sobre o modo como as inovações se devem relacionar com as
actividades da IES;
 Gerir o contexto externo, o que implica uma abordagem
interactiva da influência da IES no meio social e vice-versa
(Stego et al., 1987 e Glatter, 1989, como citados em Glatter,
1992, p. 152)
 Áreas e focos de intervenção
 relação educativa e pedagógica docente-estudante na sala de aula
 interacções didácticas
 gestão do tempo e do espaço pedagógicos
 gestão curricular

“ Estratégias mais eficazes tendem a sublinhar a importância dos alvos
educacionais centrais (o currículo, a experiência do estudante na sala de aula, o
comportamento do professor, o sucesso do estudante, etc.), evitando conceder uma
importância excessiva às questões organizacionais” (Miles & Ekholm, 1985, p. 161,
como citado em Glatter, 1992, p. 152).
“Os progressos mais significativos ocorrem quando os intervenientes entendem
claramente a concepção e a fundamentação básica do projecto de aperfeiçoamento
e lhe atribuem um significado claro. Neste sentido, é essencial dispor do tempo
necessário a clarificação, reflexão e reformulação, bem como a atribuição de um
sentido a experiência” (Miles & Ekholm, 1985, p. 160 como citado em Glatter, 1992,
p. 153).

34

Guião de Acesso a Financiamento – FDI - MozSkills

MacGregor Burns (como citado em Glatter, 1992, p. 153) defende que os melhores
líderes combinam uma liderança de transformação, isto é, apontando ou sugerindo
rumos, com uma liderança de transacção, isto é, a realização de acções.

“Praticamente todos os esforços de aperfeiçoamento pedagógico deveriam iniciar-se
com um cuidadoso diagnóstico organizacional, o que permitiria que as medidas de
aperfeiçoamento fossem construídas a partir dos aspectos positivos na escola,
contribuindo para identificar as melhorias e as mudanças a serem introduzidas
(Miles & Ekholm, 1985, p. 160, como citados em Glatter, 1992, p. 155)

7.5.

Conclusão

O objectivo primeiro da actividade de gestão das IES é criar as condições para que
os docentes promovam a aprendizagem dos estudantes.
A inovação pedagógica tem a finalidade de proporcionar a aprendizagem
organizacional, a aprendizagem individual dos docentes e a mudança de práticas de
ensino para o aperfeiçoamento e optimização da aprendizagem dos estudantes.
A dimensão cultural tem uma importância fulcral na mudança das IES, onde estão
presentes questões de natureza ética e social, que não podem ser reduzidas a uma
perspectiva técnica.

7.6.
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ANEXO: Modelo de Quadro Lógico
Objectivos Específicos
Objectivo Específico 1
(Objectivo específico
imediato 1)

Resultados
Indique,
separadamente,
todos os
resultados a
serem
alcançados
para poder
atingir este
objectivo
específico

Actividades
Indique,
separadamente,
todas as
actividades
principais a
serem
realizadas para
poder atingir os
resultados
esperados
neste objectivo
específico
Poderá ter subactividades

Objectivo Específico 2
Objectivo Específico n

……………..
……………..

……………
……………

Indicadores
Quais são os
modos quantitativos
ou qualitativos de
medição ou
julgamento sobre se
o objectivo
específico 1 está
sendo atingido no
tempo estimado?
Ou, que tipo e que
quantidade ou
qualidade de
resultados neste
objectivo específico
serão atingidos no
tempo estimado?
Especifique
indicadores para
cada actividade
neste objectivo
específico.
………………….
………………….

Meios de verificação
Que fontes de informação
(evidências) podem ser
fornecidas para provar que
as actividades ocorreram,
conforme o previsto?

Assunções/riscos
Que factores (dinheiro,
decisões, acções, etc.), fora do
controlo do projecto que, se
não garantidos, poderão
perturbar o alcance deste
objectivo específico?
Que recursos (dinheiro,
pessoas, etc.) são necessários
para atingir realisticamente
este objectivo específico?
Que problemas e/ou atrasos
deverão ser acautelados para
se atingir este objectivo
específico?

……………….
……………….

……………….
……………….

