
CURRICULUM VITAE 
 
 

1. Apelido e nome - Alexandre Pavlovitch Kourbatov 
2. Local e pais de origem - aldeia Romanovka, Região de Saratov, Rússia 
3. Data de nascimento - 18.02.1948 
4. Nacionalidade - russa 
5. Sexo - masculino 
6. Estado civil - casado desde 1975, tem 1 filho de 1976 
7. Domicílio – Rua da Imprensa, 312, 14-esq., Maputo, Moçambique, Tel. 823975769 
  E-mail: akurmoz@yahoo.com 
8. Resumo profissional. Trabalha já cerca de 35 anos no campo de preparação tecnológica de 

produção como engenheiro mecânico, tem a experiência de elaboração dos processos 
tecnológicos de usinagem, fundição e estampagem nas empresas de fabrico de automóveis, 
aviões, aparelhos de medição, aparelhos cósmicos, máquinas-ferramentas e ferramentas, 
etc.; 30 anos lecciona nas escolas técnicas superiores. Desde 5.1991 tem grau académico de 
Professor Associado, desde 9.1981 - grau de Doutor (PhD) em Engenharia Mecânica. 
Leccionava os cursos diferentes na área de corte, máquinas ferramentas e ferramentas, 
tecnologia de construção mecânica, processos de fabricação, informatização de preparação 
tecnológica da produção (CAD/CAM/CAPP), materiais de construção mecânica. 
Foi supervisor  mais que 550 projectos tecnológicos de ano; cerca de 58 projectos de 
diploma e mais que 100 partes tecnológicas de diploma; mais que 20 trabalhos técnico-
científicos estudantis. 
Foi coordenador de 5 projectos técnico-científicos para empresas de construção mecânica. 

9. Instrução: 
a)  Instrução académica 
- 1.1978 - 12.1980 Curso de pós-graduação, especialidade - automatização em 

construção mecânica; Colégio Superior Técnico Báuman de Moscovo; 
- 9.1968 - 3.1974 Ensino superior, engenheiro mecânico de tecnologia mecânica, 

maquinas ferramentas e ferramentas; Colégio Superior Técnico Báuman de Moscovo; 
- 9.1963-6.1968 Ensino secundário especial, técnico de corte, máquinas-ferramentas e 

ferramentas; Instituto de construção de aviões de Moscovo. 
b)  Instrução complementar 
- 1.2000 a 10.11.2001 Série de cursos de elaboração e avaliação dos projectos de 

investimento, criação e desenvolvimento das pequenas e médias empresas, 
organizados por UNIDO, Moçambique. 

- 2.1996 a 5.1996 Curso de aumento de qualificação de “Informática” (Windows 95, 
Office 95, AutoCAD 13) Academia Estatal de Construção dos Aparelhos e de 
Informática de Moscovo; 

- 9.1989 - 12.1989 Curso de aumento de qualificação “Projectos associados por 
computador em construção mecânica” Universidade Técnica Estatal de Moscovo 
“Stankin”; 

- 9.1984 - 6.1985 Curso de português, Instituto de línguas estrangeiras M.Torese de 
Moscovo; 

- 1976 – 1978 Curso nocturnos de filosofia, Universidade aberta de Moscovo. 
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10. Emprego actual e cargo - Professor Associado da Universidade Eduardo Mondlane (UEM),  
    tel. 47-53-19; Fax: 47-53-10;  
    E-mail: akurmoz@yahoo.com 
11. Descrição de trabalho 

- 5.1996 até agora Professor Associado, Universidade Eduardo Mondlane em Maputo; 
- 5.1989 a 5.1996 Professor Associado, 8.1988 a 5.1989 Professor Auxiliar, Academia 

Estatal de Construção dos Aparelhos e de Informática de Moscovo; 
- 8.1985 - 8.1988 Professor Auxiliar, Universidade Eduardo Mondlane em Maputo; 
- 2.1983 - 8.1985 Professor Auxiliar, 1.1981 - 2.1983 Assistente, 1.1981 – 8.1985 

Colaborador científico, Instituto Superior de Construção dos Aparelhos de Moscovo; 
- 3.1978 - 12.1980 Colaborador científico, 4.1976 - 3.1978 Sénior engenheiro 

mecânico, 9.1974 - 6.1977 Professor por tempo parcial, 3.1974 a 4.1976 Engenheiro 
mecânico, Colégio Superior Técnico Báuman de Moscovo; 

- 12.1966 - 8.1968 Engenheiro mecânico, 9.1963 - 12.1966 Torneiro, Empresa de 
Construção de Máquinas de Moscovo. 

12. Trabalhos técnico-científicos - Tem 35 trabalhos publicados (artigos, guias, manuais), 16 
trabalhos de manuscritos (relatórios dos projectos técnico-científicos, tese, resumo de tese) e 
participava nas 11 conferências das Jornadas técnico-científicas. Os trabalhos estão 
dedicados principalmente à automatização de preparação tecnológica de produção através de 
computador nas empresas de construção mecânica (sistemas CAD/CAM/CAPP). 

 
13. Domínio de línguas: 
 
Língua Leitura Conversa Escrita 
Russo Excelente Fluentemente Muito bom 
Português Muito bom Fluentemente Bom 
Inglês Bom Suficiente Suficiente 
Espanhol Bom - - 
 

Data 10.09.2007   Assinatura 
 
 


