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PROGRAMA
 Sessão 1

Abertura

7.00 -  7 .45 (GMT)
 

MC: Prof.  Jonathan Mba  -  AAU
 

Mensagem de boa vontade:
Prof.  Etienne E.  Ehile ,  Secretário-Geral  da AAU

Prof.  Ramon Torrent ,  Presidente da OBREAL
Global/Coordenação da Iniciat iva HAQAA2 

 
Discurso de boas-vindas:

Prof.Maria Luisa Chicote Agibo ,  Presidente do
CNAQ-Moçambique e Presidente da Afr iQAN 

Sessão 2
O que há de novo na capacitação de GQ

em Áfr ica?

7.45 -  9 .45 (GMT)
 

Actual ização na iniciat iva HAQAA 2:  O que há de
novo?

 
Desenvolvimento da capacidade na SADC,  DAAD

 
Actual izações do RAFANAQ

 
Próxima conferência EAQAN-Áfr ica Oriental

 
Lançamento da série de workshops e

1ªconvocatória para a part icipação na
conferência anual  Afr iQAN.  Informação sobre o

seu conteúdo e as propostas para o plano de
trabalho do Afr iQAN 2021-22



PROGRAMA
Sessão 3  
Garantia de Qual idade Interna para ensino
e aprendizagem no contexto da COVID-19:
Oportunidades e desafios

9.45 -  11 . 15  (GMT)

Moderadora:  Violet  Makuku  -  AAU

Três Unidades de GQ selecionadas (de diferentes regiões
l inguíst icas de Áfr ica)  para part i lhar  as  suas experiências
sobre os mecanismos que estão aser  postos em prática para
garantir  a  qual idade da aprendizagem on-l ine a nível  da IES.

Francófono:  Université Assane Sec de Ziguinchor,
Senegal  
Anglófono:tbc
Lusófono:  Universidade Agostinho Neto ,  Angola

Três grupos para discussão,  cada umpresidido por um dos
apresentadores

 

Sessão 4 
GQ externa no contexto da Covid 19:
Oportunidades e desafios

12 .00 -  1 .30 (GMT)

Moderadora:  Ana Maria Nhampule

Três apresentações de agências de GQ (francófona,  anglófona,
lusófona)  sobrecomo os procedimentos externos de GQ estão
se adaptando ao contexto pandêmico

Francófono:  ANAQ-Sup Senegal
Anglófono:  NCHE Malawi
Lusófono:  CNAQ Mozambique

Três grupos para discussão,  cada umpresidido por um dos
apresentadores

Intervalo
11 . 15-  12 .00 (GMT)
 



PROGRAMA
Sessão 5

O ASG-QA como ferramenta afr icana
para um contexto em mudança

1 .30 -  2 .30 (GMT)
 

Moderador :  Kayode Adekeye  
 

O que são eles?
 

Como a IES as uti l iza?
 

Como as agências de GQ as uti l izam?
 

Como eles são relevantes/como podem ser  v istos
e apl icados em tempos de COVID?

 
Um apresentador/um arguente da Task Force

HAQAA2 para a ASG-QA
Apresentador :  Prof.  Youhansen Eid

Arguente:  Jeffy Mukora
 

Sessão de encerramento
Rumo à conferência anual  Afr iQAN

2.30 -  3 .30 (GMT)
 

Temas-chave a serem explorados
 

Medidas de Acompanhamento
 

Ideias para as sessões



PROGRAMA
Discurso f inal  e
Encerramento formal
3.30 (GMT)

Prof.  Maria Luisa Chicote Agibo ,  Presidente da
Afr iQAN

O registo está
aberto!
Clique aqui  para se registar .  Uma vez
completada toda a informação,  receberá um
e-mail  de confirmação com o l ink para aderir
a este evento

Organizado por

com o apoio da Iniciativa HAQAA

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rdeGorDsuE9T7b2GcshWiXgXAyjr7Yaev

