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académicas, assim como candidaturas
a programa5 dc (arácler inlern,rrio
nal. O reitoÍ d,ì [,niversidadc KirÌìl),r
Vit,r foz sc ,r<orrrp,rrrhar rle M,rli,r tlr.
LltirÌ1,r, (lir'(l',r.r rl,r I rrol,t \rtllr'rirrt
lÌ)lilirtli(,r rIr LlÍryr';Vit,t l\'rlto; rIr l\r
lili( tìi( () (l() Kw,rrrz,r Nortt,, r' rl() (k,(,!
rro rl,r l,rrttl<l,trl, ri' l)itcito rlo lJlyr',

Carlos lúacuti Sebastiáo. Do acordo
assinado, Carlos Diakanamwa solicitou
a formação do pessoal administÍativo
da Universidade Kimpa Vita, de forma
a potenciá los dc m.ris-valias para que
corresponcl,rm com as exigências de
uma Univcrsid,r<lcs vocacionada para

,r Íorrrr.rç,rrr rlo lromcm novo na regiáo
rìort('(l('Arìgol.r.

F3RôTOCÕ|-O CÕM
tf'$STlïl,Jï$ Pül-{Tüfl NIC$
*g SANTARI'Vì

A Universidade Kimpa Vita tem
protocolo assinado com o lnstitu-
to Politecnico de Santarem para a

cooperação, intercâmbio e homolo
gação dos cursos dc.rqronomia e

veterinária, com destìquc na explo-
ração florestal e prodrrliro animal.
Em Santarém, o acorrlo kri nrbricado
por Alberto Guen,r lu\lllro, l)r sr

dente do lnstituto lÌ)liló(lìi(o (l('
Santarém, ladeado pt,krr (lir(\ lor(,1
da Escola Superior Aqt,iti,r rlr' \,rttt,r
rém, da Saúde e d,r l\(ol,r \(ll,r,ri{,r
de Gestão. Dos acorrkrr,rs\irì,r(l()1
com as instituiçÕes tkr l'rr,,itro.,tt
peÍior português, a rtt.r irrr;rk'rrrl'rr
tação terá início no ,ttto ,rr,rrli'ntir o
2012/2013 e com vigôÌì( l,ì (l(, ( irìco
anos renovávei5. As uttirl,trl,'s otga-
nicas da Universidad(ì KirÌìp,r Vita
ministram os cursos dc irìíornìática
de gestão, enfermâgcrÌì,,ìnálises
clínicas, direito e aqrorrorni.r, que

tiveram início no presoìt(',rÌìo,ìca
démico. No distrito do Porto, c.ìrlos
Diakanamwa visitou a Escol.ì Supe
rior de Tecnologia da Saúde, ern Vila
Nova de Gaia, onde se reuniu com
o director da instituição, Agostinho
Cruz. Na reunião as partes mani-
Íestaram a intenção de no futuro
colaborarem no âmbito da formação
dos docentes e pessoal adminillr,ì
trv'' il.r lrrrv'.r'.r'l,r'l, l l'rìl,r V'l,r
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f& Universidade Kimoa Vita, que
f{ abarca as pÍovíncias do Uige e

Kwanza-Norte, assinou um protocolo
de coopeÍação com a Unìversidade
do Porto, visando as áreas academica,
científrca e cultural. O acordo assinado
na cidade invicta, por Carlos Diaka-
namwa, reitor da Universidade Kimpa
Vita, e pelo seu homólogo portugues,
Josê lúarques dos Santos, reitor da
Universidade do Porto, contempla a

homologação dos cursos das unida-
des orgânicas da Universidade Kim
pa Vita aos cursos rlas Farttldarlcs da
t.lrtivcrsidatlt' (lo lÌ)rto, (lu(' t ontcntpla
t,ìrÌìl)óm ,ì r.,rliu,r1,to <lr, ;x.',r1tti',,t',, tt
itìt('Icâtììl)i() tk, r'',IrrtI,rtrtcr c rlrxclìlct,
vrs.rntlr,,ts rltt,rlilrr,r\or.', IltrrIt,,torr,rt, r'


