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Introdução

Proporcionar oportunidades de partilha de experiências sobre como as
instituições e agências de garantia de qualidade estão adaptando seus
processos de ensino, aprendizagem, pesquisa e garantia de qualidade
durante a atual pandemia causada pela COVID-19. 
Abrir o caminho para uma colaboração mais abrangente que contribuirá
significativamente para o fortalecimento da capacidade das instituições e
agências de garantia da qualidade de estimular a cultura de qualidade
nas suas operações diárias
Promover as ferramentas, quadros e projetos actuais que apoiam a
harmonização e alinhamento da garantia de qualidade a nível continental
em África.
Discutir e debater outras atividades que o AfriQAN pode empreender no
próximo ano, como parte de seu plano de trabalho, para apoiar os
membros.

Numa tentativa de desenvolver as suas actuais iniciativas e experiência de
garantia de qualidade, enquanto estando na Presidência do AfriQAN, o CNAQ
está a organizar dois workshops sobre Garantia de Qualidade no ensino
superior africano no contexto do COVID-19. Os workshops reunirão
funcionários de órgãos reguladores nacionais e regionais, Agências de
Garantia de Qualidade (QAA) e instituições de ensino superior. Ambos
workshops irão anteceder e dar seguimento à conferência anual do AfriQAN a
realizar-se em Outubro de 2021.

Constituem objetivos dos workshops os seguintes:

Contexto
A Rede Africana de Garantia de Qualidade (AfriQAN) foi criada pela AAU em
2007 como uma organização regional umbrela para agências de garantia de
qualidade em África, com o objectivo de fornecer informações aos
profissionais de garantia de qualidade no continente sobre o pensamento
actual relativo a área. A Unidade de Garantia de Qualidade da AAU funciona
presentemente como Secretariado para AfriQAN. A criação do AfriQAN é um
reconhecimento da importância do estabelecimento de sistemas robustos de
garantia de qualidade como instrumentos necessários para enfrentar os
desafios do ensino superior em África.



AfriQAN está empenhada em garantir e melhorar a qualidade do ensino
superior em África através do reforço do trabalho dos órgãos de garantia da
qualidade e de organizações associadas com objectivos similares. Ela
promove uma cultura de garantia de qualidade no Ensino Superior na África,
fornecendo, aos seus membros, serviços abrangentes e oportunidades de
networking.
No âmbito do seu plano de acção, sob a actual presidência da associação, a
CNAQ propõe dois workshops sobre Garantia da Qualidade, ensino e
aprendizagem no âmbito do COVID-19, para reunir instituições de ensino
superior, agências de garantia da qualidade e órgãos reguladores nacionais e
regionais, assim como conselhos de educação superior. Pretende-se que estes
workshops precedam e deem seguimento à conferência anual do AfriQAN,
programada para Outubro de 2021.

Tema
O CNAQ está ciente de que as IES africanas foram severamente afectadas
pela pandemia de coronavírus (COVID-19) e reconhece que as restrições
associadas à esta pandemia inevitavelmente introduziram mudanças na
maneira como as instituições devem continuar as suas actividades
acadêmicas. Desafiadas por esta crise, as agências reguladoras, as agências
de garantia de qualidade e as instituições de ensino superior adoptaram
formas criativas e inovadoras para rever as suas abordagens e dar
continuidade a seus calendários acadêmicos e garantir a qualidade.

Os workshops pretendem ser fóruns para partilha de experiências sobre como
IES, órgãos reguladores nacionais e regionais e agências de garantia de
qualidade estão lidando com ensino e aprendizagem e com processos de
garantia de qualidade durante a crise actual. As experiências institucionais,
nacionais e regionais serão analisadas à luz de discussões e experiências mais
amplas em África e em outros continentes. A garantia de qualidade do ensino
à distância, o ensino hibrido e outras formas inovadoras de ensino e
aprendizagem usando tecnologias de informação e comunicação serão
discutidas como as principais questões no ensino superior pós-pandêmico.
Ênfase especial será colocada na facilitação da comunicação e troca de
práticas entre diferentes regiões e grupos linguísticos em toda a África. 



Será igualmente alvo de discussão a questão sobre em que medida a
transformação no ensino e aprendizagem no ensino superior também está a
transformar como os mecanismos internos e externos de garantia de
qualidade são implementados nas IES, países e regiões. Isto sem dúvida estará
a contribuir para apoiar e fortalecer a capacidade das IESs para o
desenvolvimento socioeconômico da África.
O primeiro workshop está planeado para 16 de setembro de 2021, seguido
pela Conferência Anual de 2021 e pela Assembleia Geral de AfriQAN
marcada para Outubro de 2021. Um workshop de seguimento da Conferência
Geral será realizado entre final de Novembro e início de Dezembro.
A Conferência anual é tradicionalmente organizada pela AfriQAN em parceria
com a AAU e a GUNI-Africa no âmbito da Conferência Internacional sobre
Garantia da Qualidade no Ensino Superior em África (ICQAHEA). Este ano, os
2 workshops e a Conferência anual são também apoiados pela iniciativa
HAQAA2, financiada pela Comissão Europeia.

Os object ivos da sér ie  de

Workshops são os seguintes
Partilhar a nível continental em África, informações sobre boas práticase
novos desenvolvimentos no campo da garantia da qualidade do ensino
superior no contexto da COVID- 19; 
Partilhar boas práticas identificadas na liderança de garantia de
qualidade (o que torna um bom profissional de garantia de qualidade); 
Reforçar a capacidade profissional do pessoal das Agências de Garantia
da Qualidade e das unidades de Garantia da Qualidade nas
universidades; 
Promover o diálogo e a cooperação entre regiões africanas e grupos
linguísticos sobre estes temas, um valor acrescentado distintoda rede
AfriQAN; e
Auxiliar na disseminação de ferramentas e estruturas continentais
relacionadas ao PAQAF, o Quadro Pan-Africano de Garantia e
Acreditação da Qualidade.
Disponibilizar um meio para dar início à conferência anual AfriQAN com
discussões interativas e, posteriormente, dar seguimento à conferência
anual, para assegurar que certos compromissos e tópicossejam levados
adiante.



Resultados Esperados 

Reforço da capacidade de garantia da qualidade das agências de
garantia da qualidade e das instituições de ensino superior.
Conhecimento comum de boas práticas e desenvolvimentos recentes em
todo o continente africanosobre garantia de qualidade no ensino superior
no contexto da COVID-19.
Promoção da cultura de GQ entre as agências de garantia de qualidade e
as instituições de ensino superior.
Disseminação de ferramentas relacionadas com o Quadro Pan-Africano
de Garantia da Qualidade e Acreditação, como o ASG-QA, que o
HAQAA2 e outras iniciativas relacionadas estão a apoiar.
Reforço/relançamento do papel do AfriQAN, como rede pan-africana que
reúne agências e profissionais de GQ, em cooperação com outras
redesregionais e linguísticas relevantes. 

Os resultados esperadosdos workshops incluem:

1.

2.

3.

4.

5.

Recursos humanos para o

Workshop
Os recursos humanos do workshop serão identificados a partir do grupo de
peritos africanos em garantia de qualidade e daqueles formados durante as
iniciativas HAQAA1 e HAQAA2 ('Embaixadores' do HAQAA). Eles apoiarão a
preparação do conteúdo da formação online e servirão como facilitadores
durante os workshops. A programação geral do workshop é feita em
colaboração entre o Secretariado da AfriQAN na AAU e a Presidência da
AfriQAN, em consulta com os parceiros.

Públ ico-alvo

Praticantes de agências africanasde garantia de qualidade.
Representantesdas unidades de garantia da qualidade das instituições do
ensinosuperior.
Outras partes interessadas no ensino superiorem África.
Outras redes regionaise linguísticas relevantes para a Garantiada
Qualidade em África.

Assim, vão se reunir para o workshop:



Conteúdo do Workshop:  

Ensinar e aprender no ensino superior:oportunidades e desafiosno pós-
COVID 19.
Novo desenvolvimento em GQ na era da COVID-19.
Garantia de Qualidade no Ensino à Distância e no ensino Hibrido.
O ASG-QA:O que são e como podem as IES usá-los?Como podem ser
adaptados e aplicados no contexto actual?
O ASG-QA:O que são e como podem as agências de QA usá-los?Como
podem ser adaptados e aplicados no contexto actual?
As linhas de acção do PAQAF: O que são e como se relacionam? O que
há de novo com o Quadro Pan-Africano de Garantia de Qualidade e
Acreditação?
Garantia de qualidade internano contexto da COVID 19: oportunidades e
desafios .
Garantia de qualidade externano contexto da COVID 19: oportunidades e
desafios.
Actualizações da iniciativa HAQAA 2: Apoio ao objectivo continental
A inter-relação do AfriQAN e outras redes regionais e linguísticas
importantes para a GQ em África

O conteúdo do workshop deve incluir, mas não estarlimitado a:

Workshops e logíst ica da

Conferência:
Tradução;
Edição de conteúdo de vídeo;
Produção/ publicação de anais/ e-book de conferências;
Plataforma de conferência virtual;
Promoção e administração;
Equipa da conferência;
Tecnológicos (técnicos de TIC, Internet);



Modalidades de Workshop
Devido à situação da COVID-19, os workshops serão realizados virtualmente
através de uma plataforma online dedicada.

Reunião de Apoio

Administrat ivo e  Técnico

O CNAQ e o Secretariado do AfriQAN fornecerão o apoio administrativo para
os workshops e ajudarão em todas as questões técnicas para garantir o
sucesso da reunião.
Durante os eventos haverá tradução simultânea do processo em três línguas
(inglês, francês e português).
 

Custos
Os custos dos workshops e da conferência serão cobertos pela assistência
financeira do HAQAA2.

Organizado por

com o apoio da Iniciativa HAQAA


