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1. ENSINO
1.1

1.2

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Reforma curricular com actualização dos programas curriculares de todos os
cursos existentes, procurando
sempre conseguir-se um equilíbrio entre o que é universal no “core
curriculum” dum curso e as necessidades locais e regionais

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Melhorar as condições dos espaços lectivos, nomeadamente as salas de
aulas teóricas e práticas, criando ambientes apropriados e inovadores de
aprendizagem

1.3

Reforçar a formação e a actualização pedagógica de docentes para melhorar as
boas práticas pedagógicas e as metodologias de ensino e de aprendizagem

1.4

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Aproximar as empresas à UAN, consultá-las na elaboração e alteração dos
planos curriculares

1.5

Consolidar os cursos existentes e restruturar ou reajustar os planos curriculares
que não estão adequados às necessidades formativas

1.6

Introduzir nos planos curriculares a unidade curricular de Inglês para todas as
ofertas formativas da UAN

1.7

Estimular o desenvolvimento da oferta formativa não conferente de Grau que
dê resposta às necessidades do mercado do trabalho cada vez mais exigente
(cursos de especialização, formação avançada e aprendizagem ao longo da vida)

1.8

Delinear a criação de unidade curricular partilhada e multidisciplinar

1.9

Incentivar as práticas e os métodos inovadores de ensino que permitam
autonomia e responsabilidade do estudante pelo próprio aprendizado

1.10

Estreitar as relações com as Instituições de Formação antecedentes dos novos
candidatos, para colmatar as insuficiências verificadas nos mesmos, e que
lhes cria dificuldades no aprendizado das unidades curriculares do 1.º ano das
nossas licenciaturas

Docentes. Pessoal
não docente,
Conselhos
pedagógicos
e Conselho de
Direcção

1.12

Criar o Departamento/Secção de Ensino a Distância, para estabelecer
as estratégias e políticas para a implementação efectiva do b-learning e
e-learning

CAPSUAAC,
MESCTI

1.13

Promover métodos de avaliação permanente do grau de satisfação dos
estudantes em relação aos docentes e ao curso, para o aperfeiçoamento do
processo de ensino e aprendizagem e para minimizar o risco de abandono ou de
insucesso

Docentes. Pessoal
não-docente,
Conselhos
pedagógicos e
Gabinete de Gestão
da Qualidade

1.14

Incentivar e apoiar as Unidades Orgânicas na dinamização dos cursos de
Licenciatura, dos Mestrados e dos Doutoramentos, com relevância e qualidade,
racionalizando os meios disponíveis e dando primazia aos programas
multidisciplinares que envolvam mais de uma unidade orgânica;

1.15

Fomentar uma abordagem de ensino-aprendizagem baseada na inovação, na
autonomia e no empreendedorismo, através da implementação de actividades
interdisciplinares

1.17

Incentivar as UOs na elaboração de teses de Licenciatura ligadas à história da
UAN com participações dos quadros séniores reformados e não só
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Nº de candidatos
/ Instituição de
proveniência

80%

1. Cumprimento
dos programas
do II ciclo
2. Criar um
manual de
perguntas e
respostas para os
estudantes que
terminam o II
Ciclo

Rendimento Real
do Sistema de
Ensino na UAN
= (Licenciados/
Matriculados pela
1ª vez 4, 5 ou 6 anos
atrás) > 60%;

90%

Aprovação
do regime de
Prescição pela
CAPSUAAC

50%

Revisão do
Estatuto
Orgânico da UAN

CEAFIE, Docentes,
INAGBE

Nº de docentes
diferenciados
Nº de Docentes
formados em
Agregação
Pedagógica

Actualizar o regime de Prescrição como mecanismo de garantia da qualidade
dos licenciados, proporcionando o aumento do Rendimento Real do Sistema de CAPSUAAC
Ensino na UAN

Ser o principal pólo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Angola

60%

Nº de estudantes
/ m2

Unidades
Orgânicas,
Instituições do II
Ciclo

100%

1.
Apetrechamento
dos Laboratórios
de Ensino e
Investigação no
Campus.
2. Construção
das Faculdades
no Campus

MESCTI e MINFIN

1.11

1.16

Grau de satisfação
dos estudantes

Grau de satisfação
dos estudantes

100%

Docentes,
Conselhos
pedagógicos

50%

1. Financiamento
suficiente por via
do OGE
2. Catalizar
financiamento
externo
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1.18

Reformar o sistema de educação vocacional e técnico, para incentivar um
modelo integrado baseado em competências, que promova a boa governação e
a gestão, o desenvolvimento profissional efectivo e a garantia de qualidade, na
transição produtiva para o emprego;

1.19

Incorporar “Educar para uma Sociedade Pacífica e sustentável” nos currículos
em todos os níveis educacionais, com vista a semear empatia, respeito pelos
Direitos Humanos, a Regra de Ouro (fazer aos outros aquilo que gostarias que o
fizessem), e a cultura da não-violência na resolução de conflitos

1.20

Aproveitar o “alvoroço digital”, para inovar o Ensino, a Investigação, a
aprendizagem, a redução da certificação através de programas de micro-graus,
e melhorar a empregabilidade dos licenciados, a aprendizagem ao longo da
vida e o impacto social geral.
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2. INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO
2.1

Desenvolver mecanismos para uma aposta na afirmação da UAN como uma
referência na investigação nacional e regional;

2.2

Automatizar o processo de detecção de plágio em teses e outros trabalhos
académicos e integrá-lo em todos os procedimentos de avaliação;

2.3

Promover a realização de conferências e outros eventos científicos na UAN
e sensibilizar os docentes e os investigadores para a importância na sua
participação;

2.4

Dar ao pessoal técnico, administrativo e de gestão a possibilidade de participar
em projectos de investigação

2.5

Criar um Departamento/Secção ou Gabinete de gestão dos projectos de
investigação, com vista a dar o suporte técnico necessário, na candidatura,
gestão e acompanhamento, em projectos nacionais e internacionais;

2.6

Definir linhas de investigação prioritárias tendo em conta os desafios do país;

2.7

Fomentar as parcerias de investigação (nacionais, regionais e internacionais);

2.8

Estimular a procura de financiamento alternativo para investigação;

2.9

Implementar um prémio anual de produção científica como forma de
recompensar e de incentivar a investigação;

2.10

Implementar os critérios de avaliação da produção científica, tendo como base
os indicadores e as métricas globalmente usadas e reconhecidas;

2.11

Desenvolver projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em parceria
com empresas e outras organizações, que apliquem tecnologias desenvolvidas
pela UAN e que tenham potencial para serem colocados no mercado;

2.12

Organizar o património pedagógico e científico da UAN com o desenvolvimento
de uma plataforma de repositório científico e de acesso aberto;

2.13

Trabalhar em articulação com as diferentes Unidades Orgânicas e Centros
de Investigação para identificar as linhas de investigação com relevância que
possam dar corpo a uma perspectiva multidisciplinar de excelência

2.14

Melhorar e divulgar com regularidade um ranking interno (UOs e DEIs)
com vista a apresentar os resultados da investigação com ênfase nas
produções científicas relevantes por investigador, para reconhecer o
trabalho desenvolvido e incentivar de forma diferenciada os investigadores a
produzirem mais e melhor

2.15

Consolidar e reforçar as actuais parcerias de investigação

2.16

Reactualizar as necessidades a níveis dos equipamentos laboratoriais e definir
as prioridades no seu reequipamento

2.17

Desenvolver a capacidade de negociação junto das entidades governamentais
para influenciar as políticas de apoio para os financiamentos internacionais

2.18

Promover mecanismos de avaliação das diversas unidades de ensino e
investigação que constituem a UAN

2.19

Delinear as políticas de fomento e de apoio à organização de eventos
internacionais e da participação da Universidade em eventos internacionais

2.20

Resgatar a revista científica da UAN e fortalecer as publicações científicas das
Unidades Orgânicas

2.21

Estimular a participação dos estudantes nas actividades de investigação;

2.22

Insistir, junto do MESCTI, na inclusão no seu plano governamental, de
programas que visam cumprir com as recomendações da “Estratégia de
Educação Continental para África (CESA 16-25), com a atribuição de 1% do PIB
para a investigação e a inovação;

2.23

Subscrever infraestruturas de investigação académica de grande escala, como
a UbuntuNet Alliance, para incentivar os nossos investigadores a interagirem
com outros investigadores africanos, e em conjunto fazerem pesquisas em
África;
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Orçamento para
investigação = 1%
do PIB
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2.24

Criar mecanismos de redução da perda de pesquisas indígenas ou tradicionais
para o mundo exterior, incentivando a investigação intra-africana e revisões
de publicações paternalistas editorais e revistas, baseadas em África

2.25

Garantir que a biblioteca central e das unidades orgânicas subscrevam as
colecções locais e mundiais, bem como desenvolver planos integrados de
gestão de dados, para gerir todos os dados de investigação e descobertas
realizadas na UAN, pela UAN e com a UAN.
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3. RECURSOS HUMANOS (Docentes, funcionários não docentes e investigadores)
3.1

Adequar as contratações de docentes, investigadores e colaboradores nãodocentes às reais necessidades do ensino e da investigação da Universidade

3.2

Continuar a trabalhar no sentido de viabilizar os concursos públicos (ingresso,
admissão e promoção), onde, pela especificidade da UAN, o trabalho cruzado
entre o Ministério das Finanças (MINFIN), o Ministério da Administração
Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) e o Ministério do Ensino
Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) deverá ser o caminho para
a decisão sobre as ofertas de vagas, tendo em conta que cada IES domina as
variáveis das suas prioridades

3.3

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
apostando na qualificação de um corpo docente diferenciado (mestres,
doutores), produtivo, empenhado
na excelência da carreira docente e dedicado ao sucesso e excelência do ensino
e investigação, na sua Instituição de trabalho.

3.4

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes: com
a qualificação do staff técnico e administrativo

3.5

Criar, junto do MESCTI e parceiros, mecanismos de atractividade para que
os jovens possam apostar na carreira docente, o que poderá aumentar a
capacidade de retenção dos mesmos e constituir oportunidade de carreira;

3.6

Criar condições para reforçar a massa crítica de qualidade nas Unidades
Orgânicas e Centros de Investigação, promovendo a formação avançada e
diferenciada (mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos) dos nossos
docentes e investigadores

3.7

Zelar pelo cumprimento dos objectivos, desempenho e profissionalismo do
quadro de pessoal da UAN

3.8

Aplicar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho obrigatório dos
docentes, investigadores e funcionários não-docentes nas diversas vertentes
das suas actividades

3.9

Criar uma política para promover o rejuvenescimento dos docentes e
investigadores da UAN

3.10

Definir políticas inclusivas sobre o género, para proporcionar o aumento
da taxa de participação das mulheres no grupo de pessoal docente e de
investigação

3.11

Delinear estratégias para melhorar os rácios docente/estudante e docente,
investigador/funcionário não docente

3.12

Promover periodicamente momentos de socialização entre os diversos
profissionais da UAN, bem como homenagear os quadros em funções na UAN,
em comissão de serviço ou reformados, que se destacaram ao serviço da UAN

3.13

Incentivar a participação e o envolvimento dos quadros séniores já reformados
aproveitando a sua competência e os longos anos de experiência nas diversas
áreas da UAN;

3.14

Preparar um estudo para recolher os nomes das figuras de destaque da UAN
que deram o seu melhor no desenvolvimento da UAN, propondo os nomes
deles no topónimo do campus, nas ruas e artérias, bem como nos auditórios,
anfiteatros, salas de aulas e de seminário, laboratórios, lares dos estudantes,
complexos dos docentes e não só

3.15

À semelhança do estabelecido no caso dos descendentes dos antigos
combatentes, filhos dos diplomatas estrangeiros em missão em Angola e os
deficientes físicos em que lhe são reservados uma percentagem de vagas de
acessos para UAN, vamos propor uma percentagem também para os filhos dos
funcionários da UAN.

4. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
4.1

Fazer um levantamento da situação actual no que concerne aos projectos no
âmbito da Extensão e avaliar o seu impacto;

4.2

Definir de estratégia para assegurar a ligação da UAN à Sociedade;

4.3

Desenvolver a interacção entre a UAN e a Sociedade;

4.4

Promover e incentivar actividades de prestação de serviços à comunidade
através do ensino e de parcerias em investigação & desenvolvimento;

4.5

Participar, em conjunto com autoridades e organizações locais, em actividades
de divulgação académica e científica;

4.6

Aprofundar a relação com os administradores do distrito da Cidade
Universitária, do Município de Talatona, com a Polícia Distrital e com o
Governo Provincial de Luanda;
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4.7

Reforçar a ligação da Universidade com o tecido sócio-económico da região,
constituindo-se um parceiro privilegiado para a expansão do conhecimento e o
aumento das capacidades profissionais e culturais;

4.8

Promover actividades de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida
para quadros profissionais que necessitem de constante actualização dos seus
conhecimentos e melhoria das suas capacidades;

4.9

Avaliar a viabilidade de implementação de um Centro de Estudos e Sondagens
que disponibilize este tipo de actividade à Sociedade;

4.10

Criar a Semana Aberta à Comunidade para promoção da UAN nas vários facetas
de empreendedorismo, empregabilidade e divulgação dos cursos;

4.11

Delinear uma articulação com as escolas do nível precedente de ensino na
divulgação dos cursos ministrados na UAN;

4.12

Divulgar para o Ministério da Educação as estatísticas de acesso à UAN
agrupadas por escolas do Ensino Médio e fazer propostas de melhoria,
contribuindo para o aumento da competitividade entre as escolas

4.13

Sensibilizar os estudantes do Ensino Médio para a necessidade do seu
desenvolvimento académico e profissional através da formação na UAN,
incentivando-os a participar nos Dias Abertos das unidades orgânicas e nas
outras actividades de Extensão da UAN

4.14

Suportar as vocações sócio-económicas da região e formar recursos de elite
para todo o país.
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5. COOPERAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
5.1

Inventariar os acordos e protocolos existentes na UAN com os parceiros
nacionais e internacionais;

5.2

Avaliar a utilidade e o proveito dos acordos e protocolos assinados para a
formação de docentes e discentes da UAN;

5.3

Contribuir para a formação de docentes e estudantes da UAN em Universidades
de referência regional e mundial;

5.4

Dinamizar a presença da UAN nos países da nossa região;

5.5

Fomentar a atractividade da UAN no sentido de captar estudantes estrangeiros
para os seus cursos, bem como promover a mobilidade estudantil, devendo,
para isso, criar as condições nos lares para os albergar;

5.6

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Promover a melhoria contínua da formação dos docentes e investigadores,
nomeadamente através de pós-graduações, desenvolvimento de actividades
académicas e de investigação noutras Universidades;

5.7

Implementar acordos de colaboração e intercâmbio internacionais de
docentes, investigadores e estudantes;

5.8

Organizar eventos, conferências, palestras e workshops a nível internacional,
contribuindo para a divulgação da UAN e para o estabelecimento de redes
privilegiadas de colaboração;

5.9

Dinamizar a colaboração científica entre a UAN e instituições estrangeiras,
estimulando os docentes e investigadores a serem co-autores de artigos e outra
produção desta natureza;

5.10

Delinear uma estratégia integrada de globalização nas várias vertentes
académicas, científicas, culturais, sociais de toda a comunidade da UAN;

5.11

Munir a UAN de estruturas e competências que permitam a participação em
projectos nacionais, regionais e internacionais de I&D;

5.12

Desenvolver e aprimorar os currículos académicos tendo em vista a excelência,
o desenvolvimento e a inovação;

5.13

Estimular a colaboração entre as várias Faculdades, Institutos e Escola da UAN,
dinamizando a mais-valia trazida pelas diversas competências e abordagens
técnicas, científicas e humanísticas;

5.14

Estimular o empreendedorismo, quer através de conteúdos académicos, quer
da criação de núcleos de projectos de inovação conjuntos de estudantes e
investigadores da UAN;

5.15

Divulgar as actividades da UAN junto dos meios de comunicação
social, empresas, instituições e público em geral, aumentando a visibilidade da
nossa Universidade;

5.16

Introduzir a formação modular das línguas Inglesa e Francesa para os
funcionários, docentes e investigadores da UAN, com destaque para o pessoal
do sector da cooperação;

5.17

Apostar na formação de novas redes de colaboração e aprofundar as que já
existem;

5.18

Dar destaque ao papel da colaboração no reforço da coesão do ensino superior
em Angola;

5.19

Criar um ponto focal nas Unidades Orgânicas, para atender as matérias
relacionadas com a cooperação;

5.20

Elaborar uma nova estratégia de parceria, em termos da preparação dos termos
de referências, para melhor defender a realidade Angolana face às outras
realidades africanas e mundiais;
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5.21

Revitalizar a colaboração da UAN com os seus parceiros internacionais, no que
toca as organizações não governamentais (PNUD, UNESCO, BANCO MUNDIAL,
BAD, etc), as associações académicas e científicas (AUA, SARUA, AULP, etc);

5.22

Melhorar a sua integração, participação e proveito, nos programas e projectos
com a União Europeia (Capacity Building and Mobility), a exemplo dos
projectos da natureza do UDI-ÁFRICA, PAXLUSOFONA, SUGERE, e outros
como o ERASMUS+;

5.23

Incentivar o MESCTI, por via do INAAREES, em Desenvolver trabalhos entre as
Associações das Universidades Africanas, para explorar e adoptar ferramentas
apropriadas de verificação de certificados, disponibilizá-las em websites e usar
a rede de verificação de qualificação africana para facilitar o processo, como
forma de melhorar a educação e a mobilidade em toda a África;

5.24

Incentivar o trabalho dos Departamentos ministeriais do Executivo angolano,
junto às suas congéneres africanas, a dar prioridade aos académicos na emissão
do passaporte Africano, para superar o desafio de emissão de vistos e facilitar a
mobilidade e alcançar a integração.
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6. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E ACÇÃO SOCIAL
6.1

Disponibilizar um fundo para as actividades da AE;

6.2

Combater o insucesso e o abandono escolar;

6.3

Criar condições para que os estudantes com necessidades especiais usufruam
de apoios e de inclusão mais efectiva na vida académica e estudantil;

6.4

Incentivar o empreendedorismo

6.5

Promover anualmente uma Feira de Estágios e Empregos com a presença de
empresas de vários sectores da economia;

6.6

Delinear a efectivação de uma rede de estágios e empregos para os nossos
estudantes com a implementação de um gabinete que será a ponte entre as
vagas oferecidas pelas empresas;

6.7

Criar uma oferta de actividades extra-curriculares para os estudantes;

6.8

Aumentar a presença dos estudantes nas acções da UAN;   

6.9

Incentivar a participação dos nossos estudantes em acções de trabalho
voluntário;

6.10

Incentivar e apoiar a participação de estudantes em eventos nacionais e
internacionais;

6.11

Criar da figura do Provedor do Estudante para consciencializar os estudantes
sobre o seus direitos e deveres enquanto beneficiários dos serviços
disponibilizados pela UAN e encorajá-los a participar na melhoria dos mesmos

6.12

Fazer da residência estudantil uma prioridade no campus da UAN,
nomeadamente reabilitando e equipando as residências estudantis, face ao
estado avançado de degradação;

6.13

Supervisionar o mecanismo de comparticipação monetária por parte dos
estudantes que usufruem das residências estudantis da UAN;

6.14

Disponibilizar serviços de apoio médico e psicológico à comunidade
académica, nomeadamente através da criação de um centro de saúde no
Campus, com envolvimento da Faculdade de Medicina e do ISCISA

6.15

Criar condições para a construção de uma infraestrutura para a prática
desportiva;

6.16

Acompanhar o desempenho académico dos estudantes que beneficiarem das
residências estudantis da UAN

6.17

Dinamizar as actividades no domínio cultural, recreativo e desportivo;

6.18

Apoiar e divulgar as actividades de carácter cultural e desportiva desenvolvidas
pela Associação dos Estudantes

6.19

Incentivar a criação da figura do Mecenas na UAN contribuindo para o
desenvolvimento do sector social cultural e desportivo;

6.20

Configurar os regulamentos das residências universitárias de forma vinculativa
aos regulamentos das Unidades Orgânicas da UAN;

6.21

Criar a Bolsa-Residência para os estudantes destacados nas áreas académica,
social, cultural e ou desportiva;

6.22

Revitalizar o Clube Desportivo da Universidade Agostinho Neto (CDUAN);

6.23

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Repertoriar todos os ex-estudantes da UAN dentro e fora do país e criar Alumni
com vista a associá-los às actividades, recolhendo deles os apoios materiais ou
imateriais como aconselhamento para o desenvolvimento da UAN.
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Pressupostos (condicionantes)

Grau de Optimismo na execução (%)

Custos Directos e Indirectos da Acção

Metas a atingir

Indicadores de medida

2027
1º S

2026
2ºS

1º S

2025
2ºS

1º S

2024
2ºS

1º S

2023
2ºS

1º S

2022
2º S

Nº Ordem

Principais Linhas de acção

Intervenientes

Cronograma

7. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA
7.1

Adoptar um modelo de gestão mais eficiente e participativo, e uma política de
transparência permanente, alinhados com as boas práticas modernas de gestão
pública, informando a comunidade académica do andamento e dos resultados
nas diversas actividades da UAN;

7.2

Consolidar a Reitoria como unidade inclusiva e articuladora de todas Unidades
Orgânicas e Centros de Investigação, enfatizando a compreensão da sua
diversidade;

7.3

Melhorar o grau de transparência na tomada de decisão, promovendo uma
comunicação interna mais eficaz e com elevado impacto;

7.4

Melhorar mecanismos facilitadores de tomada de decisões participativas e
respeitar as especificidades de cada Unidade Orgânica e Centro de Investigação;

7.5

Delinear a informatização dos processos administrativos, académicos e
científicos, garantindo a modernização dos serviços e a eficiência na execução
dos referidos processos;

7.6

Melhorar a qualidade e eficácia do ensino prestado aos nossos estudantes:
Implementar o modelo ISO 9001 para a normalização dos processos da UAN;

7.7

Implementar o Datacenter da UAN;

7.8

Implementar o Sistema de Gestão Universitária, informatizando os serviços
académicos com a implementação do sistema de Gestão Académica, Sistema
de Gestão dos Recursos Humanos, Sistema de Gestão do Fluxo Documental e
Administrativo, bem como tratamento dos expedientes, Sistema de Gestão
Bibliotecária, Sistema de Gestão de Arquivos, entre outros;

7.9

Criar um sistema de gestão estatística (recolha, tratamento, análise e
divulgação), com auxílio do software comercial já existente;

7.10

Integrar e ampliar a Gestão de informações e sistemas informáticos, para
melhorar o acesso e qualidade, bem como reduzir o custo de gestão de
dados, isso envolve módulos de gestão e administração de pesquisas, que
são abrangentes e robustos o suficiente para lidar com elementos como
digitalização de oportunidades, gestão de subvenções, disseminação de
pesquisa, ética em pesquisa, pesquisa de estudantes e desenvolvimento
profissional;

7.11

Adoptar ferramentas de Business Intelligence no auxílio à tomada de decisões
estratégicas e apoio ao planeamento e monitorização das actividades;

7.12

Revisitar o Plano de Desenvolvimento Institucional, para adequá-lo
às necessidades da nossa realidade actual e dar resposta aos anseios da
comunidade, envolvendo os órgãos centrais, as Unidades Orgânicas, os Centros
de Investigação, os departamentos e os serviços de apoio;

7.13

Desenvolver os mecanismos de acompanhamento do percurso do estudante,
desde o momento da sua admissão até a evolução da empregabilidade;

7.14

Adequar as competências dos diferentes níveis do organigrama interno ao
contexto actual e prevendo o dinamismo do futuro da UAN, realçando a
delegação de competências e a responsabilização pelas acções

7.15

Melhorar a eficiência da gestão dos Serviços Académicos, de forma assegurar
que prestam um serviço de qualidade à nossa comunidade académica

7.16

Delinear um plano de curto prazo de necessidades urgentes, a nível das
infraestruturas

7.17

Implementar um Gabinete de Controlo e Qualidade para fiscalizar e
acompanhar as actividades pedagógicas, científicas e Administrativas da UAN

7.18

Implementar um Gabinete de Tecnologia de Informação, ou equiparado, para
delinear a estratégia e as políticas na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação, através do Plano Director Tecnológico da UAN. Esta entidade
deve colaborar como o governo da Universidade no aperfeiçoamento
permanente das actividades que recorrem ao uso da tecnologia na UAN;

7.19

Identificar, promover e incentivar a prestação de serviços às empresas e à
sociedade tendo em conta as competências das diferentes Unidades Orgânicas
e Centros de Investigação;

7.20

Reforçar a segurança do campus de Camama com uma parceria com a Polícia
Nacional e a construção de muros para delimitação do espaço;

7.21

Identificar financiamentos para a modernização dos recursos físicos e das
estruturas operacionais da UAN;

7.22

Reforçar o diálogo com o Executivo, via MESCTI, sobre a necessidade
de conclusão dos projectos pendentes do Campus, usando o conceito e
visão apresentada pelo Departamento de Arquitectura da nossa Faculdade
de Engenharia, que combina a realidade angolana (cultural, financeira,
académico-científica e social), com os padrões internacionais, sendo uma via
de contributo para a garantia da melhoria da qualidade de ensino

7.23

Criar a figura do Administrador do Campus, ou equiparado, para desenvolver
um sistema integrado da gestão de manutenção do Campus universitário;

7.24

Dinamizar as acções que visam a angariação de financiamentos alternativos
para minimizar a forte dependência existente em relação ao OGE;

7.25

Reorientar e rentabilizar os recursos da UAN para os projectos e actividades
geradores dos rendimentos que podem assegurar o autofinanciamento da UAN;
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7.26

Reforçar os mecanismos de funcionamento interactivo entre as áreas de
Finanças e Recursos Humanos, com as suas representações nos Órgãos
Dependentes da Reitoria (Unidades Orgânicas), nomeadamente o Serviço
de Administração, Gestão do Orçamento (SAGO) com o Departamento
de Administração, Gestão do Orçamento (DAGO), Serviço de Recursos
Humanos (SRH) com o Departamento de Recursos Humanos (DRH), e estes,
por sua vez, com as Instituições do MESCTI e MINFIN (Direcção Nacional de
Contabilidade, Direcção Nacional do Tesouro, Direcção Nacional do Orçamento
e Controladores Financeiros, etc.), a fim de honrar os cumprimento, em
termos dos timings estabelecidos, bem como advogar problemas em tempo
útil e oportuno junto das mesmas instituições, para sanear as necessidades e
melhorar a qualidade das despesas

7.27

Consolidar e massificar o processo de implementação da Secção de Contratação
Pública, criando núcleos de representação nas Unidades Orgânicas, com a
capacitação dos mesmos;

7.28

Implementar, com rigor, os Planos Anuais de Compras (de bens e serviços),
tendo como base os programas, projectos e acções a desenhar pelo executivo da
UAN, e que estarão plasmadas no instrumento orientador, o PDI

7.29

Adoptar políticas que visem rentabilizar e valorizar o património institucional,
como a residências universitária, estruturas desportivas, oficinas gerais,
etc., de forma a alcançar a tão esperada diversificação de receitas próprias,
diminuindo assim a incidência do OGE nas receitas necessárias para a
Universidade

7.30

Apostar no reforço das acções de planeamento, execução e controlo das
diversas actividades a desenvolver pela UAN;

7.31

Implementar um Programa Integrado de Gestão de Segurança no Campus e
nas Unidades Orgânicas recorrendo às tecnologias de informação e a modernos
meios de vigilância para melhorar a segurança das pessoas e do património;

7.32

Criar e melhorar as condições de base para que daqui a 5 anos a UAN
tenha a possibilidade de constar nos 100 primeiros lugares do ranking das
universidades africanas;

7.33

Militar, junto do Governo, para aumentar o valor orçamental para a
manutenção predial e dos equipamentos, com vista a ajudar e preservar as
instalações em boa condição técnica.

Pressupostos (condicionantes)

Grau de Optimismo na execução (%)

Custos Directos e Indirectos da Acção

Metas a atingir

Indicadores de medida

2027
1º S

2026
2ºS

1º S

2025
2ºS

1º S

2024
2ºS

1º S

2023
2ºS

1º S

2022
2º S

Nº Ordem

Principais Linhas de acção

Intervenientes

Cronograma

8. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
8.1

Melhorar a comunicação institucional, diversificando os canais de
comunicação da UAN;

8.2

Delinear um plano de comunicação e marketing para desenvolver a marca
UAN;

8.3

Uniformizar a imagem gráfica da marca UAN e os logotipos das Unidades
Orgânicas

8.4

Disponibilizar os documentos relativos às decisões e acções relevantes
deliberativas dos órgãos da UAN e das Unidades Orgânicas;

8.5

Garantir que os conteúdos publicados sejam correctos, relevantes e
actualizados, e também que os canais de comunicação da UAN sejam apelativos
e responsivos;

8.6

Continuar a criar condições para a instalação de uma Editora Universitária;

8.7

Definir a estratégia de comunicação e estabelecer o plano de comunicação
institucional e imagem da UAN;

8.8

Delinear a materialização de uma emissora de rádio, um jornal digital e uma
televisão, que para além da divulgação institucional da UAN, possa ser válida
como ferramenta de apoio ao ensino/aprendizagem dos nossos estudantes da
comunicação social

8.9

Elaborar vários materiais de divulgação para serem utilizados em diferentes
contextos, tais como: brochura institucional, guia de estudantes, etc.

8.10

Desenvolver e aprofundar as relações com os órgãos de comunicação social

8.11

Renovar periodicamente a página web uan.ao, dando especial atenção às
plataformas dos dispositivos móveis

Nº de acessos / mês
crescente

8.12

Consolidar o uso dos e-mails institucionais, como forma de credibilização dos
contactos entre a UAN e o exterior;

Grau de usabilidade
> 90% (Nº de contas
usadas / total de
contas existentes)

8.13

Delinear o desenvolvimento de um balcão de atendimento digital para facilitar
o acesso da nossa comunidade académica

8.14

Divulgar o conhecimento científico produzido pela UAN na comunidade, em
particular no tecido empresarial e tecnológico;

8.15

Assegurar a divulgação das actividades, as produções científicas e os resultados
dos principais eventos, evidenciando a contribuição UAN para a Sociedade;

8.16

Utilizar as potencialidades das redes sociais para manter a presença da UAN e
divulgar as suas actividades;

8.17

Publicar as dissertações de Mestrados, as Teses de Doutoramento e as melhores
monografias de Licenciatura, sob proposta das Unidades Orgânicas;

8.18

Desenvolver um repositório digital para a preservação da memória
institucional da UAN.
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