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O Governo do HUíje vai construir 30 casas para alojar os 
Professor do Centro Universitário a anúncio foi feito 
Pelo governador provincial, Mawete João Baptista, 
Durante a abertura do ano académico. "Prometemos 
Melhores dias, por isso peço que haja maior dedicação 
Da vossa parte, para corresponderem às exigências das 
Novas gerações, servindo melhor a sociedade", disse o 
Governador. 
O coordenador do Centro Universitário do HUíje, 
Mbunga Nzinga David, manifestou a sua preocupação 
Pela falta de salas para responder ao número de alunos. 
"Precisamos urgentemente de melhores instalações para 
Dar comodidade aos professores e estudantes, 
Necessitamos de professores de inglês e francês e outros 
Para orientar os trabalhos de fim de curso", disse. 
Mbunga Nzinga sustentou que a Universidade deve ser 
O espelho da sociedade, por isso encorajou os docentes 
E alunos a aprofundarem cada vez mais as suas 
Investigações científicas. As estudantes pediram ao 
Governo para prestar maior atenção ao Centro 
Universitário, com vista a ultrapassar as dificuldades 
Que se prendem com a falta de um anfiteatro, 
Biblioteca, reabilitação do lar dos estudantes e 
Construção de mais casas para os professores. 
Joaquim Panzo, presidente da associação dos 
Estudantes universitários, manifestou a sua satisfação 
Pela criação da Universidade Kimpa Vita, com sede no 
HUíje e atende também estudantes do Kwanza-Norte. 
O acto de abertura do ano académico serviu também 
Para baptizar os caloiros da instituição universitária e 
Foi animado com dança, teatro e música. O Centro 
Universitário do HUíje, que foi recentemente equipado 
Com dois laboratórios de química e física, uma sala de 
Informática com computadores conectados à Internet e 
Sistema de videoconferência, possui três unidades 
Orgânicas, o Instituto Superior de Ciências da Educação 
(ISCED), a Escola Superior de Ciências e Tecnologia e 
O núcleo do ISCED do Kwanza-Norte. Mais de três mil 
Estudantes foram matriculados no presente mo lectivo. 


