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Associação das Universidades Africanas 

Conferência de Reitores, Vice-Chanceleres e Presidentes  

das Universidades Africanas - 2023 

 (COREVIP 2023) 
 
 
 

Tema: 
 

Promovendo a Excelência no Ensino Superior Africano 
 

Nota Conceptual 
 

O ensino superior africano registou um crescimento fenomenal nas últimas décadas, 

criando oportunidades para milhões de estudantes, desenvolvendo capacidades para o avanço 

social e económico nacional. O sector, atualmente estimado em cerca de 20 milhões de estudantes, 

ainda precisa crescer, pois a taxa de matrículas do sector ainda permanece em um dígito em muitos 

países. 
 

A expansão, no entanto, trouxe inúmeras questões pertinentes relacionadas principalmente 

à qualidade e excelência. Apesar da injeção financeira massiva, o sector continua sendo um dos 

que mais, se não o que mais, apresenta desafios financeiros no mundo, com implicações em todas 

as facetas do cenário do ensino superior. 
 

 

Como consequência, a narrativa sobre o ensino superior africano, foi exibida 

desproporcionalmente em modo deficitário, destacando-o em modo de crise e defeito 

permanentemente. Esse fenômeno tem impulsionado incansavelmente os debates e diálogos para 

que se concentrem nos desafios e problemas, em vez de se concentrar no que já foi alcançado e 

diminuir as oportunidades de sucesso e excelência. 

 
 

Ainda assim, apesar dos desafios e problemas enfrentados pelo sector, alguns bolsões de 

excelência, geralmente a nível institucional ou departamental, foram bem registrados. Existe pouca 

informação, experiência e perspectivas sobre como essas entidades superaram e até prosperaram, 

criando uma oportunidade para uma narrativa mais sutil no avanço do ensino superior africano. 

 

Esta Conferência em particular procurará focar fortemente na excelência e iniciativas bem-

sucedidas, intervenções e resultados no ensino superior africano, destacando os principais 

elementos facilitadores dentro dos subtemas descritos abaixo. Os subtemas propostos incluem, 

mas não se limitam a: 

 
 

1. Educação a nível do Doutoramento 

O ensino superior africano testemunhou uma expansão massiva na última década, abrindo 

oportunidades de acesso sem precedentes. Prevê-se que esta tendência continue ainda mais 

no futuro previsível. A educação a nível do doutoramento foi a base deste desenvolvimento 

fenomenal e o seu papel no avanço da excelência no ensino superior africano, não pode ser 

subestimado. Assim, esforços estão em andamento para construir o cenário da educação de 

doutorados no continente, que enfrentam uma infinidade de desafios que, esta Conferência 

pretende explorar extensivamente e propor intervenções e recomendações relevantes no 

avanço da excelência. 
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2. Diferenciação Institucional 

Apesar da expansão fenomenal que o ensino superior africano tem testemunhado, pouco 

pode ser dito sobre sua diferenciação. As novas instituições tendem a copiar as instituições 

existentes em sua forma, conteúdo e cultura, sendo seduzidas para o isomorfismo 

institucional. Isso prejudicou os esforços de diversidade institucional e de programas, bem 

como o estabelecimento de centros de excelência que são fundamentais nos sistemas 

nacionais de ensino superior. A Conferência empreenderá um diálogo e análise robustos 

para promover a diferenciação institucional, entre outros, recalibrar a missão institucional 

e revisitar as modalidades existentes (e dominantes) de entrega (capitalizando o ensino 

virtual/a distância), em busca da excelência nos sistemas de ensino superior . 

 

3. Parceria/cooperação e internacionalização 

A pesquisa e a colaboração acadêmica, como um fenômeno de internacionalização, 

ocuparam um lugar central na promoção da qualidade e no avanço da excelência. O vigor 

institucional, o status e a reputação são agora medidos em termos do escopo e da magnitude 

das parcerias internacionais e da cooperação acadêmica. Mobilidade estudantil, 

intercâmbio acadêmico, pesquisa conjunta e desenvolvimento de programas surgiram 

como aspectos-chave no avanço da excelência acadêmica. A Conferência explorará os 

desafios de promover a internacionalização, por exemplo, classificações e parcerias 

acadêmicas, e apresentará abordagens relevantes e apropriadas para promovê-la. 

 

4. Ligação Universidades - Industrias 

A importância das ligações universidade-indústria foi bem estabelecida no avanço da 

pesquisa multidisciplinar, parceria público-privada, inovação, empreendedorismo e 

excelência. Recentemente, o empreendedorismo e as parcerias público-privadas obtiveram 

apoio robusto, entre outros, para expandir o emprego e as oportunidades de criação de 

empregos, aspectos essenciais do desenvolvimento no continente. Embora as contribuições 

das ligações universidade-indústria no avanço da excelência e relevância tenham sido bem 

compreendidas, esse caminho específico para a excelência não foi totalmente explorado 

por vários motivos. A Conferência, ao identificar os impedimentos, proporá intervenções 

relevantes e práticas para enfrentá-los. 

 

5. Financiamento 

A expansão massiva do sector de ensino superior em África não foi acompanhada de 

recursos proporcionais. O sector que se esforça para resolver um déficit de acesso, 

equidade, qualidade e excelência precisa ampliar e diversificar as fontes de financiamento. 

Está bem estabelecido que os países em desenvolvimento precisam investir 1% de seu PIB 

em pesquisa; e, no entanto, a maioria dos países deve buscar isso de maneira mais 

sustentável, estratégica e equitativa. Em países onde o financiamento público para o setor 

atingiu um limite, várias vias de geração de recursos públicos e privados foram buscadas. 

Como chave para o avanço da excelência e qualidade no ensino superior, a Conferência 

deliberará sobre como os países africanos e suas instituições de ensino superior precisam 

enfrentar os desafios crônicos de financiar o sector após o pós-Covid 19 e as convulsões 

econômicas, sociais e políticas globais. 
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6. Papel dos Intelectuais na Diáspora 

África tem um enorme capital intelectual inexplorado na diáspora. O potencial humano, 

financeiro e técnico dos intelectuais na diáspora, no avanço do ensino superior africano foi 

bem reconhecido recentemente. A iniciativa da Diáspora Africana da Carnegie Corporation 

de Nova York em promover o ensino superior no continente por meio da diáspora é um 

exemplo. Com base nas lições aprendidas e nas experiências adquiridas de tais iniciativas 

apoiadas organizacionalmente e também dirigidas de forma privada, a Conferência 

explorará vigorosamente esta tendência emergente no avanço da excelência no ensino 

superior africano. 

 
 
 
Data e Local da Conferência 
 
O COREVIP 2023 acontecerá em julho de 2023 em Windhoek, Namíbia e será co-organizado pela 

Universidade da Namíbia. 
 
 
 
Envio de Resumos 
 
Os resumos dos subtemas não devem ter mais de 500 palavras e devem ser carregados em 

https://event-mgt.au.org/ev ent/73/  até 28 de fevereiro de 2023. 

 

Observe que a originalidade da informação e a contribuição para o conhecimento serão os 

critérios-chave para a seleção dos resumos. 
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