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• Leitora de língua portuguesa  na Universidade da Cidade do Cabo;
• Docente - Assistente com nomeação definitiva para a graduação na Universidade 

Eduardo Mondlane;
• Colaboradora  de  investigação  na  Catédra  de  Português  Língua  Segunda  e 

Estrangeira - UEM;
• Colaboradora de investigação no Centro de Estudos Africanos  (CEA)-UEM

Curriculum Vitae Resumido:

Názia  Anita  Cardoso  Nhongo  Bavo nasceu  em  1979,  na  Zambézia  (Moçambique). 
Completou  a  licenciatura  em  Linguística  em  2005,  com  uma  monografia  sobre 
“Concordância  Verbal  no  Discurso  Escrito  dos  Estudantes  Universitários”,  pela 
Universidade  Eduardo  Mondlane.  Ainda  em  2005  foi  destacada  como  Monitora  para  a 
disciplina de Português para Estrangeiros, pela mesma Universidade. Em 2006 é nomeada 
Assistente - Estagiária. 

Entre 2005 e 2007, trabalhou na ELPE (Ensino de Língua Portuguesa para Estrangeiros), 
instituição privada.  Foi, em pararelo, docente na Universidade Eduardo Mondlane  (em 2005 
como Monitora, de um grupo de estudantes estrangeiros e depois, como Assistente estagiária, 
em 2006 e 2007, de estudantes de graduação) das cadeiras de Português I, II, Comunicação 
Oral e Comunicação Escrita (estas como cursos livres).  

Em Setembro de 2007, segue para o Mestrado em Didáctica de Língua e Cultura Portuguesa 
(Português Língua Segunda/ Português Língua Estrangeira), que conclui com a dissertação 
sobre “Habilidade Escrita dos Alunos do Ensino Primário no Programa de Educação 
Bilingue em Moçambique”, na Universidade Clássica de Lisboa. 

Em 2009, regressa a Moçambique e é nomeada Assistente para a graduação na área de Ensino 
do Português. Lecciona, para além das disciplinas de Português I, II, Português III e IV.

Em  2010,  na  sequência  do  mestrado,  apresentou  uma  comunicação  intitulada  “A 
Metodologia  de  Escrita  no  Programa  de  Educação Bilingue  do  Ensino   Básico  em 
Mocambique ”, nas  IV Jornadas de Língua Portuguesa realizadas na Universidade Eduardo 
Mondlane.
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Em  2011,  foi  Assistente  de  investigação  na  área  da  Didáctica,  especificamente  no  que 
corresponde  à  produção  de  materiais  instrucionais,  tendo  produzido  sobre  exercícios 
estruturais de Concordância Verbal “Prática de estruturas: concordância verbal em número” 
na página da internet da Catédra de Português Língua Segunda e Estrangeira. Actualmente é 
colaboradora  na mesma entidade de investigação.

De 2009 a 2011, foi igualmente, Assistente de investigação na área de educação bilingue, 
sobretudo no que diz respeito à metodologia de ensino, tendo apresentado em co-autoria de 
Armindo Ngunga, uma comunicação sobre "Uso e práticas linguísticas em Moçambique: 
vitalidade linguística em seis distritos", na Conferência internacional  Desenvolvimento e 
diversidade  cultural  em  Moçambique,  organizado  pelo  Centro  de  Estudos  Africanos  – 
Universidade Eduardo Mondlane. 

Em 2012, foi destacada  Leitora da Língua Portuguesa na Universidade da Cidade do 
Cabo pela  secção  de  Português  da  Universidade  Eduardo  Mondlane,  onde  lecciona  a 
disciplina do Português para estrangeiros, incluindo as componentes Tutorial e Laboratório de 
língua. 

Názia Bavo desenvolveu a maioria dos seus trabalhos em Linguística Aplicada do Português 
como língua segunda e estrangeira,  destacando-se  publicações de livros e comunicações. 
Nesse âmbito, em 2010, em co-autoria de Armindo Ngunga, Hermínio Chirindze, Laurinda 
Moises, João Mucavele e Jossias Langa, publicou o livro  Avaliação do Ensino Bilingue na 
Província de Gaza. Maputo: Centro dos Estudos Africanos – UEM; e em 2011, em co-autoria 
de Armindo Ngunga, o livro (bilingue em Inglês e Português) Uso e Práticas Linguísticas em 
Moçambique:  Avaliação da vitalidade linguística em alguns distritos (Govuro, Inhassoro,  
Nhamatanda, Beira, Ilha de Moçambique e Mussoril). Maputo: CEA –UEM/UNESCO.

Encontra-se ainda em preparação para publicação (2012) um artigo intitulado “ Metodologia 
de escrita no programa de educação bilingue do ensino básico em Mocambique” in  
Chimbutane,  F.  & Stroud,  C.  (Orgs)  (em preparação)  Ensino  Bilingue  em Moçambique:  
Reflectindo Criticamente sobre Políticas e Práticas. Maputo: Editora Escolar.  


