Mecanismo Africano de Avaliação da
Qualidade, African Quality Rating Mechanism
(AQRM)

Equipa de implementação da iniciativa HAQAA2

O que é o Mecanismo Africano de Avaliação da
Qualidade?

·
·

O Mecanismo Africano de Avaliação da Qualidade
(AQRM) é uma ferramenta de avaliação da qualidade para
instituições de ensino superior em África que apoia na
contínua melhoria da qualidade. O AQRM foi
desenvolvido pela Comissão da União Africana através de
um amplo diálogo com a comunidade africana de ensino
superior, incluindo a Associação de Universidades
Africanas. É uma ferramenta oficial do Quadro PanAfricano de Garantia e Acreditação de Qualidade
(PAQAF) da União Africana. Mais especificamente, o
AQRM é uma ferramenta de auto-avaliação/classificação
para instituições de ensino superior (IES) que pode ser
usada como um meio para a avaliação e o cumprimento da
Parte A dos Padrões e Directrizes Africanas de Garantia
da Qualidade (ASG-QA) (ver descrição abaixo).

·

·

OBREAL/Global Observatory (OBREAl GlOBAlCoordinator)
Associação de Universidades Africanas (AAU)
Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no
Ensino Superior (ENQA)
Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (DAAD)

A equipa de Implementação trabalha com 5
parceiros regionais estratégicos:
Conselho Interuniversitário para a África Oriental
(IUCEA), Associação das Universidades Regionais da
África Austral (SARUA), Conselho Africano e Malgaxe de
Ensino Superior (CAMES), Conselho Nacional de
Qualidade e Acreditação da Educação, Egipto
(NAQAAE) e Conselho Nacional de Avaliação e
Qualidade do Ensino Superior, Moçambique (CNAQ).
A Iniciativa HAQAA2 também possui um Conselho
Consultivo (Advisory Board ) das principais organizações
regionais africanas de partes interessadas, a que consulta
regularmente. A Comissão da União Europeia (CE) e a
Comissão da União Africana formam o principal grupo de
orientação.

Mecanismo Africano de
Avaliação da Qualidade
Utilização, características e
complementaridade
com o ASG-QA

Harmonisation of African Higher Education
Quality Assurance and
Accreditation Harmonisation of African Higher Education Quality
Assurance and Accreditation Harmonisation of
African Higher Education Quality Assurance
and Accreditation
Harmonisation of African Higher Education
Quality Assurance and
Accreditation Harmonisation of African Higher Education Quality

HAQAA2
Harmonisation de la Qualité et de
l’Accréditation de l’Enseignement
Supérieur Africain

Para mais informações sobre o AQRM e para baixar o
ASG-QA em quatro idiomas, por favor, visite:

haqaa2.obsglob.org/

Esta iniciativa é implementada em nome das Comissões da União Européia e da União Africana por:

Objectivos do AQRM

Secção 3

• Estabelecer um sistema africano que garanta que o
desempenho das instituições de ensino superior possa
ser comparado segundo um conjunto comum de critérios
acordados, considerando o contexto local do ensino
superior, bem como as boas práticas internacionais
• Ajudar as instituições de ensino superior a realizar
exercícios de auto-avaliação e apoiar o desenvolvimento
de uma cultura de melhoria contínua da qualidade;
• Abrir o caminho para as universidades africanas serem
competitivas globalmente e localmente relevantes.

Auto-avaliação no nível do programa, composta
por pontos e padrões de referência chave na
avaliação da qualidade dos programas que
abordam

Questionário do AQRM
O questionário de pesquisa do AQRM consiste em três

a
b
c
d
e

planeamento e gestão de programas
de se nvolvime nto currícular
ensino e aprendizagem
avaliação
resultados do programa.

Nesta pesquisa, solicita-se às instituições que se
classifiquem em relação aos padrões definidos em cada
ponto de referência, atribuindo um valor (0, 1, 2, 3 ou 4)

partes

DESEMPENHO POBRE

Secção 1

DESEMPENHO INSUFICIENTE

Informações básicas
a a informação geral da instituição
b o perfil da instituição
c perfil dos estudantes
d infra-e struturas/instalaçõe s
e faculty/staff profile
f governação e gestão
g ensino e aprendizagem
h ligação com o sector industrial
i pesquisa e extensão comunitária
j

internacionalização

Secção 2
Auto-avaliação
no
nível
institucional,
compreendendo os principais pontos e padrões de
referência para a classificação da qualidade que
abordam
governação e gestão
infra-estrutura
c finanças
d ensino e aprendizagem
e pesquisa, publicação e inovação
f envolvimento na comunidade/
sociedade
a
b

2

DESEMPENHO SATISFATORIO

3

BOM DESEMPENHO

4

EXCELENTE DESEMPENHO

Com base na informação institucional apresentada,
atribui-se uma pontuação de 0 a 4 para cada critério. As
pontuações são somadas para fornecer um subtotal para
cada categoria de critérios. A classificação das instituições
ou programas é determinada de acordo com a pontuação
total geral. Existem 49 padrões ao nível institucional e 35
ao nível do programa.
Como é realizado o AQRM?
O AQRM foi definido como tendo duas amplas componentes, a
saber: (i) auto-preenchimento do questionário on-line pela
instituição; e (ii) visita à instituição por um painel externo
independente de especialistas em garantia de qualidade para
verificar as informações contidas no Questionário. Neste sentido,
o preenchimento da ferramenta de pesquisa on-line idealmente
deve ser complementado por uma visita de verificação, realizada
por um painel de especialistas externos. No contexto da Fase II da
iniciativa de Harmonização da Garantia e Acreditação da
Qualidade (HAQAA2), financiada pelo programa Pan-Africano da
UE (2019-2022), as instituições de ensino superior africanas
terão a oportunidade de solicitar visitas de verificação.

Qual é o status da política a nível continental?
O AQRM foi adoptado pe la Confe rência de Ministros da
Educação da União Africana (Confe re nce of Ministe rs of
Education of the African Union , COMDAF) e m 2007. A
pe squisa e stá disponíve l ao público online para todas as
instituiçõe s inte re ssadas no site
da Asspociacao das
Unive rsidade s Africanas (Association of African Unive rsitie s,
AAU), o principal órgão imple me ntador da Comissão da
União Africana para o e nsino supe rior https://haqaa.aau.org/
activities/aqrm-institutional-evaluations/). Espera-se que todas as
instituições africanas de ensino superior usem o AQRM como um
instrumento-chave para avaliar sua qualidade e apoiar o
desenvolvimento da cultura institucional de qualidade.

O que são o ASG-QA?
O documento dos Padrões e Directrizes Africanas para Garantia da
Qualidade (ASG-QA) é um conjunto de padrões e directrizes para o
controle/garantia de qualidade interno e externo no ensino superior.
Esses padrões não pretendem ser prescritivos. Antes, fornecem um
mecanismo para o alcance de qualidade nas IESs africanas e nas
Agências de Garantia da Qualidade (QAAs). Estes padrões foram
desenvolvidos para agregar valor às instituições e aos QAAs,
fornecendo uma estrutura unificada aplicável a todos os processos de
QA, permitindo uma abordagem orientada a aprimoramentos para a
escalada da qualidade institucional e educacional. O ASG-QA trata
da garantia interna da qualidade (Internal quality assurance, IQA) na
Parte A, e garantia externa da qualidade (External quality assurance,
EQA), na parte B, e avaliação da qualidade das agências de garantia
da qualidade, na parte C. Este último inspirou um processo de
avaliação dos QAAs em África, para garantir transparência e padrões
comuns em relação ao seu funcionamento.

AQRM e ASG-QA como ferramentas
complementares no PAQAF
O AQRM é um instrumento a ser usado pelas IES para
reunir evidências e auto-avaliarem em termos de
provisão de qualidade. O AQRM anda de mãos dadas
com os padrões e directrizes africanas para o controle
de qualidade (ASG-QA). Ele pode ser usado para
avaliar até que ponto eles estão alcançando os padrões
mínimos contidos na Parte A do ASG-QA de modo a
garantir a qualidade dos processos de provisão e
garantia de qualidade.

O AQRM é uma ferramenta complementar ao ASG-QA.

