
Por uma UAN 
Rejuvenescida, 

Revitalizada,  
Rigorosa e 
Solidária.

DOUTOR MATEUS  
PADOCA CALADO 

Candidato a Reitor

3RS
CANDIDATURA  

A REITOR DA 
UNIVERSIDADE 

AGOSTINHO NETO
Programa de Acção 

2022-2027

17 medidas 
que vão fazer  

a diferença.



1. Ambicionamos uma Universidade Agostinho Neto (UAN) que conquiste 
um lugar de relevância no sistema de ensino superior angolano à 
dimensão do nome e dos feitos intelectuais e patrióticos do seu 
Patrono, Dr. António Agostinho Neto.

2. Preconizamos militar junto do Governo para melhorar as condições 
sociais, tais como uma remuneração digna, um mecanismo privilegiado 
de acesso aos Serviços de Saúde e o desenvolvimento de um projecto 
habitacional para os funcionários da nossa Universidade; 

3. Preconizamos uma Universidade que cultive o rigor e a solidariedade 
na busca das soluções dos problemas que se colocam à sua própria 
sobrevivência.

4. Devemos olhar para uma UAN proactiva na procura de soluções 
académico-científicas, inovadoras, criativas e contextualizadas aos 
problemas que a sociedade angolana enfrenta.

5. Aspiramos a garantir a inclusão, a acessibilidade e a equidade de 
oportunidades, sabendo que as desigualdades sociais constituem um 
dos grandes obstáculos ao desenvolvimento económico e social, pois a 
qualificação profissional e académica da população é manifestamente 
insuficiente para as necessidades de desenvolvimento do país. A UAN, 
enquanto universidade pública vocacionada ao ensino, à investigação e à 
Extensão Universitária, tem responsabilidades acrescidas neste quesito. 

6. Assumimos o fomento e a criação de novos conhecimentos científicos, 
factor que propicia a descoberta e a promoção de competências, 
estimulando a ligação entre o ‘saber’ e o ‘fazer’, garantindo que a UAN 
continua ser a guardiã e divulgadora do conhecimento científico.

7. Preconizamos uma UAN com novas ofertas formativas que tenham 
por foco preparar estudantes para a vida activa numa sociedade em 
permanente mudança e altamente competitiva, onde os formandos 
revelem autonomia e pensamento crítico, capacidade de auto-
aprendizagem ao longo da vida, espírito empreendedor e inovação. 

8. Vamos construir uma Universidade que perspective o futuro com 
optimismo e previsibilidade, ultrapassando obstáculos para que não se 
perca o capital humano, a experiência, o conhecimento e um passado 
único de que a UAN é detentora. 

9. Pretendemos assegurar que a Universidade reforce a certeza na 
concretização dos seus objectivos, primando pelo rigor, no processo de 
ensino-aprendizagem, na produção científica, no planeamento e gestão. 

10. Pretendemos assegurar a avaliação e auto-avaliação criteriosa e 
exigente dos resultados nos domínios pedagógico, científico, de 
Extensão, de gestão e do desempenho dos docentes, funcionários 
não- -docentes e dos investigadores, com vista a inverter a trajectória 
do ensino e da investigação na finalidade de fomentar a inovação. 

11. Preconizamos o aprimoramento e reafirmação do potencial do 
capital humano da UAN, adequando-os às reais necessidades 
do ensino e da investigação, desenvolvendo oportunidades de 
qualificação, contratação e promoção dos seus profissionais 
(docentes, investigadores e colaboradores não-docentes). 

12. Procedermos a reforma curricular alargada, participativa e 
inclusiva, reorganizando a oferta formativa a nível da graduação e 
reforçando a quantidade e a qualidade dos cursos de pós-graduação 
com o fim de responder aos desafios causados pelas mudanças 
económicas, sociais e tecnológicas operadas no país, tendo em conta 
a interdisciplinaridade, a formação em valores e o ensino centrado no 
estudante.

13. Criaremos condições para forjar uma massa crítica de qualidade 
nas Unidades Orgânicas e Centros de Investigação, desenvolvendo 
mecanismos de atracção de novos profissionais.

14. Almejamos a melhoria da qualidade de ensino e da investigação, 
perspectivando a Expansão Universitária por via do aumento do 
número de estudantes admitidos, bem como de finalistas por ano 
académico, sendo este um dos vectores fundamentais de acção 
desta candidatura. 

15. Estabelecimento de protocolos de cooperação com as instituições 
nacionais e internacionais afins, para ealização dos estágios 
profissionalizantes e intercâmbios para os nossos estudantes.

16. Tencionamos propor uma percentagem de vagas de acesso à UAN, 
também para os filhos dos nossos funcionários, à semelhança do 
estabelecido no caso dos descendentes dos antigos combatentes, 
dos filhos dos diplomatas estrangeiros em missão em Angola e das 
pessoas portadoras de deficiência.

17. Desejamos promover a criação de um estrutura interna de sábios, 
constituída essencialmente pelos antigos reitores e vice-reitores da 
UAN, gestores das Unidades Orgânicas e personalidades convidadas, 
destacadas pelas suas contribuições em prol da UAN e da Sociedade 
em geral.
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