Gabinete do Reitor
MENSAGEM DE FIM DE ANO
O ano 2020 está no fim. Foi, de facto, um ano muito difícil, por conta dos constrangimentos criados
pela pandemia da COVID-19. Um ano em que a UniPiaget não pôde celebrar condignamente os
seus 20 anos de existência.
De entre os inúmeros constrangimentos vividos destaco a suspensão da actividade lectiva como
sendo o mais impactante. Ainda assim, a UniPiaget cumpriu o seu papel, o de formar quadros
devidamente qualificados para servir Angola e o mundo, porque, tão logo foi permitido, deu início
ao processo de defesas de trabalhos de fim de curso e de dissertações de Mestrado. Assim, a
UniPiaget termina o ano 2020 com mais 447 Licenciados e 34 Mestres devidamente habilitados
com os respectivos Certificados e Diplomas para prestarem o seu contributo ao desenvolvimento
da sociedade.
Este resultado não seria possível sem a dedicação abnegada de Docentes, Técnicos dos vários
serviços administrativos e de apoio técnico, de entre outros, a Secretaria Académica, o Gabinete
de Coordenação dos Trabalhos de Fim de Curso, o Gabinete de Coordenação dos Mestrados, os
Secretariados das Coordenações de Curso, os vigilantes, o pessoal da limpeza e manutenção e
tantos outros que, em pouco tempo foram capazes de dar vida à Universidade e possibilitar a
realização das sessões de defesa.
A todos, os meus profundos agradecimentos pelo trabalho abnegado e pelo altruísmo.
Para o novo ano, mantêm-se os desafios decorrentes da missão da UniPiaget, resumidos num só:
trabalhar arduamente na elevação da qualidade da formação, articulando cada vez mais e melhor
o ensino, a investigação científica e a extensão universitária.
Muito obrigado a todos os docentes e trabalhadores não-docentes que fazem desta casa a sua
segunda casa.
Muito obrigado aos estudantes que mantêm a confiança na UniPiaget, como casa de saber.
Trabalhamos todos os dias para tornar realidade o vosso objectivo de formação.
Desejo a toda a comunidade académica, um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
Saúde, Paz e Felicidades para cada um e cada uma.
Que 2021 seja um ano de muitas realizações para cada um e respectiva família bem como para a
nossa Universidade, afirmando-se cada vez melhor no contexto do Subsistema de Ensino Superior,
sempre sob o lema:
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