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1.

PREÂMBULO: RE-IMAGINANDO O
ENSINO SUPERIOR NA SADC

A visão da SARUA - Associação Regional das Universidades da África Austral - é ser
um pólo regional dinâmico para aumentar a capacidade de resposta e o impacto do
sector do ensino superior na SADC. Os complexos e convincentes desafios globais e
regionais que enfrentamos apelam à comunidade do ensino superior da SADC para
contribuir para uma acção determinada, colectiva e coordenada. O debate e a
reflexão contemporânea sobre o ensino superior referem-se consistentemente a
temas como a "universidade empenhada", o "currículo integrado", e a investigação e
inovação "socialmente relevantes". Estas concepções levam-nos a considerar como o
ensino superior pode permanecer relevante numa época de rápidas mudanças e a
pensar em novas possibilidades para as nossas funções académicas centrais que são
impulsionadas por um sentido de propósito social. Assinalam uma oportunidade de
reposicionar o ensino superior dentro da região da SADC para que possamos
preparar os nossos estudantes para as suas funções profissionais e cívicas, e realizar
o nosso potencial no desenvolvimento de uma região próspera e promissora.
A nossa visão e missão na SARUA são guiadas pela convicção de que já não é
suficiente que a nossa comunidade de ensino superior se concentre naquilo em
que é boa. É igualmente importante que desenvolvamos e implementemos um
programa de acção colectiva que defina aquilo para o qual somos bons.
Durante demasiado tempo, a potencial contribuição da nossa comunidade regional
superior para o desenvolvimento regional tem sido prejudicada pela fragmentação e
falta de parceria e coordenação. A nossa falta de sentido e de envolvimento dentro
de uma rede dinâmica levou a abordagens compartimentadas, nas quais se perdem
oportunidades valiosas de apoio colectivo e de desenvolvimento de capacidades. Em
2021 demos vários passos para melhorar o nosso sistema de envolvimento das
partes interessadas, e em 2022 contamos com um sistema bastante aperfeiçoado
que irá apoiar uma série de programas e actividades de colaboração.
O nosso programa anual para 2022 baseia-se no nosso compromisso de
proporcionar aos nossos membros uma oportunidade única de contribuir para o
desenvolvimento regional, mediante o emprego de um programa de acção regional
claramente definido dentro das nossas quatro áreas de foco estratégico. O nosso
programa respeita as trajectórias de desenvolvimento dos nossos membros e é
concebido para apoiar cada membro da nossa rede na realização do seu objectivo
estratégico. Em apoio às nossas áreas de foco estratégico, iremos reforçar as nossas
parcerias regionais e lançar e participar nos diálogos Sul-Norte-Sul.
A nossa visão e missão na SARUA são guiadas pela convicção de que já não é
suficiente que a nossa comunidade de ensino superior se concentre naquilo em que
é boa. É igualmente importante que desenvolvamos e implementemos um programa
de acção colectiva que defina aquilo para o qual somos bons.
A SARUA tem um programa emocionante e dinâmico para 2022 e estou ansioso
por trabalhar convosco enquanto levamos o nosso programa avante.
Martin Oosthuizen
Director Executivo
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2. SARUA E O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
2.1 SARUA e a SADC
Na reunião de Junho de 2017, os Ministros da Educação e Formação,
Investigação, Tecnologia e Inovação da SADC reconheceram o importante papel
da SARUA no desenvolvimento regional. Determinaram que o processo de
alinhamento entre a SARUA e a SADC deveria continuar. De modo significativo,
durante 2021, a SARUA e a SADC assinaram um Memorando de Entendimento
para formalizar o papel da SARUA enquanto parceiro regional de escolha para o
ensino superior da SADC. A SARUA já trabalha de perto com a SADC em vários
projectos, incluindo o Programa SARUA sobre Alterações Climáticas e o estudo
sobre cadeias de valor regionais que a SARUA realizou para a SADC em 2020.
Além disso, a SARUA participa em vários Comités Técnicos da SADC e apoia o
trabalho da SADC no desenvolvimento de um Quadro Integrado de Qualificações
da SADC e políticas relacionadas para reconhecer a aprendizagem anterior e a
acumulação e transferência de créditos.

Em 2022, a SARUA prosseguirá o seu trabalho com a SADC para apoiar a
realização dos objectivos do Protocolo da SADC sobre Educação e Formação
(1997) no que diz respeito ao ensino superior e formação. O foco será a
mobilidade regional, a qualidade da aprendizagem e do ensino, o
desenvolvimento colaborativo de recursos curriculares para apoiar a
aprendizagem formal e não formal, e a investigação e inovação que contribui
para o desenvolvimento regional.

2.2 A SARUA e o Observatório Global OBREAL (OBSGLOBAL)
A SARUA e o Observatório Global OBREAL (OBSGLOBAL) colaboram em termos de
um Memorando de Entendimento formal. O "Observatório Global OBREAL"
(OBSGLOBAL) é uma organização de membros de diversas instituições
académicas e de investigação, de orientação internacional e de investigadores e
profissionais individuais da Europa, América Latina, Médio Oriente, África e Ásia.
A sua proposta de valor é a de:
Promover o diálogo e as sinergias entre os sectores governamental,
académico e social, considerando as especificidades e heterogeneidade de
cada região em todo o mundo; e
Criar pontes transregionais e verdadeiramente globais para um maior
desenvolvimento nos sectores do ensino superior e da investigação,
especificamente através de projectos multi-regionais de colaboração.
As áreas de cooperação entre a SARUA e a OBSGLOBAL são as seguintes, sendo
dada prioridade máxima imediata ao desenvolvimento das capacidades:
Apoiar a SARUA a expandir o seu contacto e cooperação com redes
internacionais no sector do ensino superior e da investigação em torno de
prioridades partilhadas. OBSGLOBAL apoiará a SARUA na identificação de
novos parceiros em todo o mundo, com os quais poderão ser organizados
projectos conjuntos e diálogos sobre políticas.
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A OBSGLOBAL e a SARUA desenvolverão projectos conjuntos e colaborativos
para diferentes convocatórias e prioridades de financiamento. Estes projectos
devem ter como premissa uma cooperação mais ampla, global e multi-lateral e
reforçar a integração regional na SADC. A este respeito, as duas organizações
estão a preparar, em 2022, várias candidaturas de projectos da União Europeia
- o programa Erasmus+.
Em 2022, a OBSGLOBAL e a SARUA continuarão a gerir conjuntamente o projecto
HAQAA 2. O objectivo global da Harmonização do Ensino Superior e de
mecanismos de Garantia de Qualidade e Acreditação em África (a Iniciativa
HAQAA) é "contribuir e apoiar a harmonização dos programas de ensino
superior e a criação de um espaço africano de ensino superior revitalizado,
distinto, atractivo e globalmente competitivo, através de uma maior colaboração
intra-africana". Especificamente, a Iniciativa HAQAA pretende "apoiar o
desenvolvimento de um sistema harmonizado de garantia de qualidade e
acreditação a nível institucional, nacional, regional e pan-africano continental".
A Iniciativa consiste em vários elementos dentro de um Quadro Pan-Africano de
Garantia de Qualidade e Acreditação (PAQAF), que é apoiado pela União
Africana.
Continuará a cooperar na implementação da criação de uma Unidade de
Dados de Políticas (PDU) para o ensino superior em África. A PDU será
concebida para desenvolver uma base de dados abrangente das universidades
da SADC. Em colaboração com outras partes interessadas em África, o
objectivo final da PDU é a criação de uma base de dados do Ensino Superior
Africano.

2.3 A SARUA e a Aliança para a Parceria com África
Em 2021, a SARUA e a Aliança para a Parceria com África (AAP) mantiveram
várias conversações sobre uma potencial colaboração. Fundada pela Michigan
State University em 2016, a AAP é um consórcio de dez universidades africanas
líderes e uma distinta rede para institutos de investigação africanos
empenhados em trabalhar em parcerias equitativas para transformar vidas e
enfrentar desafios globais (https://aap.isp.msu.edu/about1/about/). A SARUA e a
AAP acordaram em celebrar um Memorando de Entendimento e identificaram as
seguintes áreas indicativas de colaboração:
 Política de educação e formação, e ciência e tecnologia;
 Desenvolvimento do empreendedorismo juvenil: Alterações climáticas;
 A quarta revolução industrial;
 Comércio e integração regional; e
 Género, ciência e tecnologia.
No início de 2022, a AAP e a SARUA irão realizar discussões trilaterais com o
Secretário Executivo da SADC sobre projectos conjuntos. A SARUA aguarda
com expectativa a parceria com a AAP durante o ano de 2022, e as
oportunidades que esta parceria irá apresentar para os membros da nossa
rede.
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3. ÁREA DE FOCO ESTRATÉGICO
NÚMERO UM: CO-PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO
A razão de ser da Área de Foco Estratégico da SARUA (AFE, doravante) para a CoProdução do Conhecimento é a ênfase crescente no envolvimento da
universidade com o seu contexto social. A sociedade contemporânea enfrenta
uma
teia
de
oportunidades
e
desafios
inter-relacionados
com
o
desenvolvimento sustentável, consagrados nos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. As instituições de ensino superior na
SADC devem colaborar para enfrentar os desafios do desenvolvimento
sustentável a nível regional através do ensino e aprendizagem, investigação e
inovação colaborando em parceria com a sociedade para abordar todo o
espectro das necessidades do desenvolvimento humano.
Durante o ano de 2022, a AFE para a co-produção de conhecimento irá
concentrar-se em dois projectos:

3.1 Programa SARUA sobre Alterações Climáticas
O Programa SARUA sobre Alterações Climáticas visa apoiar a capacidade das
instituições de ensino superior na SADC para apoiar a mitigação e adaptação às
alterações climáticas através do currículo (formal e não formal), investigação e
inovação, e desenvolvimento de políticas. Para o período de 2022 a 2023, o
nosso programa irá concentrar-se no currículo, especificamente na revisão dos
recursos curriculares do mestrado que a Rede SARUA sobre Alterações
Climáticas desenvolveu. Além disso, com a ajuda de uma subvenção de
financiamento como parte do Programa Intra-ACP Global Climate Change
Alliance Plus (GCCA+) (ACP = Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico), a
SARUA irá reactivar uma rede de peritos em alterações climáticas da SADC para
rever o actual currículo e, subsequentemente, para se envolver num processo
de reelaboração do currículo.
A SARUA congratula-se com a oportunidade de construir a sua extensa Rede de
Inovação sobre Alterações Climáticas da SADC através do programa GCCA+.
Entre 2012 e 2017, a Rede de Alterações Climáticas da SARUA, composta por
mais de 300 académicos e outros peritos em toda a SADC, empreendeu as
seguintes actividades:
Um estudo de mapeamento a nível de país em doze países da SADC sobre as
políticas, prioridades e capacidades dos países da SADC (Climate Change
Counts).
O estabelecimento de um Consórcio de Prestação Universitária (UDC)
composto por vinte especialistas de sete universidades de cinco países para
desenvolver um novo currículo de mestrado para a SADC.
A implementação a partir de 2017 do currículo de mestrado de acesso livre
que consiste em recursos curriculares em inglês, francês e português, que
pode ser utilizado ou adapatado por qualquer universidade da SADC para
reforçar os seus programas existentes ou desenvolver novos programas de
mestrado.
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Sob a égide de do programa GCCA+, a SARUA irá:
Rever o currículo do actual mestrado.
Desenvolver vários cursos abreviados sobre mitigação e adaptação
mudanças climáticas.
Desenvolver a capacidade das universidades dentro da rede SARUA para
implementar o actual currículo de mestrado através de uma série de
oportunidades de desenvolvimento de capacidades.
Criar um eco-sistema académico digital que irá apoiar a colaboração, o
trabalho em rede e a concepção e execução de programas curriculares para
os programas de alterações climáticas.
Para além de 2022 e 2023, a SARUA irá alargar o seu Programa sobre
Alterações Climáticas da seguinte forma:
Desenvolver recursos curriculares de acesso aberto sobre alterações
climáticas para utilização em cursos universitários, criando assim um
conjunto de componentes curriculares de acesso aberto, que irão apoiar um
caminho de aprendizagem na mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Estabelecer uma rede regional de investigação e inovação sobre alterações
climáticas e desenvolvimento (CCD), que actualizará o estudo de
mapeamento das alterações climáticas 2012- 2014 e identificará temas para
actividades colaborativas de investigação e inovação.

Membros da rede SARUA estão a participar no Grupo Director da SARUA para
as Alterações Climáticas, enquanto os membros da nossa rede desempenharão
um papel de liderança no processo de recurriculação. Além disso, uma vez
concluído o processo de recurriculação inicial, os membros da rede SARUA
terão o direito de fazer parte de um grupo de interesse especial que contribua
para o desenvolvimento contínuo dos materiais curriculares.

3.2 Desenvolvimento de Capacidade para os ODS
É geralmente reconhecido que as universidades têm um papel particularmente
importante na realização dos ODS, e o envolvimento com os ODS desempenha
um papel proeminente nas estratégias das universidades da SADC. Contudo, a
maioria dos ODS requer acções baseadas no local, o que, por sua vez,
pressupõe que as universidades e o seu pessoal terão a compreensão e as
capacidades para realizar tal acção. Portanto, existe uma necessidade crítica de
explorar a forma como as universidades se podem envolver com os seus
contextos locais para fazer uma diferença prática na realização dos ODS.
Para enfrentar este desafio, a SARUA apresentará uma proposta de
financiamento ao abrigo do Programa Erasmus Plus sobre o Desenvolvimento
da Capacidade Universitária na SADC para a implementação local dos ODS com
base no contexto.
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Este projecto irá envolver os membros da rede SARUA e as principais
universidades europeias num projecto plurianual que irá conceptualizar um
conjunto integrado ou interligado de abordagens participativas para a coprodução de conhecimentos relacionados com os ODS. Será dada uma atenção
considerável à aprendizagem a partir das abordagens e programas existentes e
a uma consideração aprofundada de estudos de caso seleccionados que tracem
a trajectória de um modelo participativo específico num ODS ou de um
subcomponente de um ODS. Para além das universidades directamente
envolvidas no desenvolvimento de abordagens participativas propostas, um
grupo mais amplo de universidades da rede SARUA será convidado a participar
num programa de desenvolvimento de capacidades ligado aos resultados da
investigação sobre modelos participativos. Espera-se que o seu feedback
conduza a um maior refinamento das abordagens futuras deste projecto.
Alguns dos resultados deste importante projecto são:
O desenvolvimento de uma compreensão partilhada de como as abordagens
participativas para a adopção local dos ODS influenciam a compreensão da
"inovação social" entre os membros da rede SARUA.
A clarificação dos factores sistémicos e estruturais que têm impacto na
implementação local dos ODS.
Considerar até que ponto as tecnologias e aplicações digitais podem permitir
ou ampliar a natureza da participação entre as universidades e os seus
contextos locais.
Estabelecer uma comunidade SARUA de prática para a co-produção
participativa do conhecimento relacionado com os ODS.
Os membros da rede SARUA terão uma oportunidade única de co-criar e
manter um programa de acção que reforça o seu papel na implementação
local dos ODS.

Página 6

4. ÁREA DE FOCO ESTRATÉGICO NÚMERO
DOIS: DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA
QUALIDADE INSTITUCIONAL
A área de foco estratégico da SARUA para o desenvolvimento de uma gestão de
qualidade institucional:
Ligações para o programa continental para a Harmonização da Garantia de
Qualidade
e
Acreditação
Africana
(HAQAA-https://haqaa.aau.org/)
(https://haqaa2.obsglob.org/).
Apoia os objectivos do Protocolo da SADC para a Educação e Formação
(mobilidade do pessoal e dos estudantes, reconhecimento e transferência de
créditos); e
Reconhece a necessidade de as instituições de ensino superior fornecerem
acesso de alta qualidade às oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida.

4.1 Iniciativa HAQAA Fase 2
Os objectivos da Iniciativa HAQAA 2, que é financiada pela Comissão Europeia
como parte da Parceria Estratégica África-UE, e decorrerá de 2020 a 2022, são
os seguintes:
A cultura de garantia de qualidade nas instituições de ensino superior é
ainda mais reforçada.
As capacidades das agências de garantia da qualidade para implementar
as Normas e Directrizes
Africanas para a Garantia da Qualidade são reforçadas e a coordenação
transregional é melhorada.
As capacidades da UA na implementação do Quadro Pan-Africano de
Garantia da Qualidade e
Acreditação (PAQAF) são reforçadas.
Em termos do Memorando de Entendimento da SARUA com OBREAL
Global (https://obsglob.org/), a SARUA facilita a realização dos objectivos
do HAQAA 2 como parceiro regional estratégico da SADC. Nesta
qualidade, a SARUA participa no conselho consultivo do HAQAA e no
Grupo Técnico de Trabalho (TWG) para estabelecer uma Agência
Continental de Acreditação - a Agência Pan-Africana de Garantia da
Qualidade e Acreditação (PAQAA). Até à data, o Grupo Técnico de
Trabalho identificou quatro cenários para o estabelecimento da PAQAA, e
o representante da SARUA no TWG (Sra. Bella Sattar) desempenhou um
papel de liderança neste processo.

Em 2021, a SARUA ajudou o Serviço Alemão de Intercâmbio Académico (DAAD) a
apresentar um programa de desenvolvimento de capacidades HAQAA 2 para
trinta membros do pessoal académico de toda a SADC. Existe também a
possibilidade de haver um outro programa de desenvolvimento de capacidades
para membros das universidades da SADC, durante 2022.
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Em 2022, a SARUA continuará a apoiar a Iniciativa HAQAA 2 e particularmente
a envolver- se com a SADC na forma como esta iniciativa tem impacto no
desenvolvimento de um quadro regional de garantia de qualidade. Em
colaboração com a Fundação Europeia para a Formação, a SAQA apresentará
uma série de formações para as universidades da SADC em quadros de
garantia de qualidade continentais e regionais. Isto é de grande importância
para as agências nacionais de garantia de qualidade, bem como para os
membros do pessoal que são responsáveis pela gestão da qualidade a nível
institucional.

4.2 Projecto SARUA IQM
Durante os anos de 2020 e 2021, a SARUA colaborou com o Serviço Alemão de
Intercâmbio Académico (DAAD) para apresentar o Programa de Garantia de
Qualidade Interna (IQA) do DAAD, reconhecido internacionalmente, a 30
participantes de universidades da SADC. Este programa de 18 meses
proporcionou uma oportunidade valiosa aos colegas da SADC para melhorar a
sua compreensão da gestão da qualidade institucional. Cada participante deve
desenvolver um projecto relacionado com os seus contextos institucionais. Um
segundo programa de desenvolvimento de capacidades do DAAD IQA será
oferecido aos membros da rede SARUA durante 2023.
Com base no programa inicial DAAD IQA, a SARUA está a realizar uma revisão
abrangente da situação da gestão da qualidade institucional no âmbito da SADC
durante 2021 e 2022. Este estudo visa levar mais longe o estudo patrocinado
pelo DAAD de 2017 sobre o Estado de Funcionamento da Garantia de Qualidade
Interna na SADC
(https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infosservicesfuer-hochschulen/projektsteckbriefe/sadc_state_of_play_report.pdf), envolvendo
um número mais significativo de universidades da SADC numa análise dos seus
sistemas internos de gestão de qualidade.
Em 2021, foram realizados seis grupos focais com participantes de
universidades da SADC. O relatório dos grupos focais irá apoiar um extenso
inquérito por questionário sobre os sistemas internos de gestão da qualidade
nas universidades da SADC durante a primeira parte de 2022. Um dos principais
resultados dos grupos focais e do inquérito ao questionário é estabelecer as
necessidades de desenvolvimento de capacidades sobre gestão de qualidade
institucional entre os membros da rede SARUA.
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Na segunda metade de 2022, os membros da rede SARUA serão convidados a
estabelecer um grupo de interesse especial que utilizará as conclusões do
ponto da situação para desenvolver e implementar um programa de
desenvolvimento de capacidades para a gestão interna (institucional) da
qualidade. A SARUA apresentará uma proposta de financiamento ao DAAD
para apoiar o trabalho do grupo de interesse especial SARUA. Além disso, a
SARUA convidará a Rede de Garantia de Qualidade da África Austral (SAQAN),
com a qual a SARUA tem um Memorando de Entendimento, a contribuir para o
grupo de interesse especial SARUA.
4.3 Directrizes de Boas Práticas para a Educação Contínua
À medida que o ritmo da mudança se acelera, a oferta de educação contínua de
alta qualidade, que inclui o desenvolvimento profissional contínuo, tornar-se-á
um aspecto cada vez mais importante da oferta do ensino superior. Além disso,
as universidades a nível global e dentro da SADC apreciam a importância das
relações de aprendizagem ao longo da vida. Portanto, as oportunidades de alta
qualidade para a requalificação e aperfeiçoamento profissional são tão
importantes como as oportunidades iniciais para a aprendizagem superior.

Entre 2019 e 2021, com o financiamento do Instituto de Formação e Investigação
das Nações Unidas (UNITAR), a SARUA concluiu um projecto sobre a gestão da
qualidade e o reconhecimento apropriado dos programas de educação contínua
oferecidos pelas universidades na África do Sul. Este projecto envolveu o
desenvolvimento de directrizes de boas práticas para a educação contínua
através de um processo consultivo com o pessoal responsável pela educação
contínua nas universidades sul-africanas. Também envolveu consultoria sobre
as directrizes com os organismos reguladores nacionais. Embora os termos da
subvenção restringissem o âmbito do projecto à África do Sul, a SARUA criou
oportunidades para os membros da rede fora da África do Sul contribuírem para
as directrizes.
Durante 2022, a SARUA realizará uma série de webinars sobre as directrizes de
boas práticas e consultará os membros da rede sobre as formas como este
projecto pode ser levado por diante para apoiar o seu trabalho na gestão da
qualidade da educação contínua.
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5. ÁREA DE FOCO ESTRATÉGICO NÚMERO
TRÊS: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ENSINO
SUPERIOR
A transformação digital do ensino superior é uma das oportunidades e desafios
mais significativos que o ensino superior enfrenta a nível global. Por
conseguinte, o sector do ensino superior na SADC deve abraçar os
desenvolvimentos de transformação de desafios relacionados com a
transformação digital do ensino superior para assegurar que possa
desempenhar plenamente o seu papel ao serviço das necessidades de
desenvolvimento da SADC.
Durante 2020 e 2021, a SARUA apresentou uma série de webinars sobre a
transformação digital e o uso de soluções digitais, centrando-se em
considerações conceptuais mais amplas e competências práticas no uso de
soluções digitais. Além disso, a série de colóquios da SARUA em Maio e Junho de
2021 criou uma importante oportunidade para as universidades da SADC
discutirem as suas jornadas de transformação digital, com um enfoque
particular na transformação digital do ensino e da aprendizagem. A série de
colóquios confirmou que a transformação digital do ensino e da aprendizagem é
o desafio mais importante que as universidades da SADC enfrentam em termos
de transformação digital, e identificou um conjunto comum de questões a este
respeito. Nesta base, a SARUA desenvolveu uma nota conceptual sobre a
transformação digital do ensino e da aprendizagem.
No entanto, a série de colóquios também confirmou que a transformação digital
do ensino e da aprendizagem deve ser incorporada num programa de
transformação digital para toda a instituição. O colóquio sobre o Âmbito do
Espaço da Transformação Digital foi particularmente importante a este respeito.
Paralelamente a estas oportunidades de envolvimento, a SARUA realizou uma
extensa pesquisa sobre as soluções digitais que lhe permitirão desempenhar o
seu papel de rede e de apoio de forma óptima como associação virtual.
Durante 2022, a SARUA continuará a apoiar os membros da sua rede nos seus
processos de transformação digital das seguintes formas:
Pesquisa e webinars sobre os componentes dos ambientes académicos
digitais.
Webinars sobre o uso prático da tecnologia digital para apoiar a colaboração
e cooperação e melhorar a competência na utilização de aplicações digitais.
O estabelecimento de um grupo de interesse especial sobre a transformação
digital do ensino e da aprendizagem.
Publicação de um documento de posição da SARUA sobre a transformação
digital do ensino superior no final de Fevereiro de 2022 e lançamento de um
processo consultivo relacionado com o documento de posição entre os
membros da rede.
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Estabelecimento de um grupo de referência de liderança para orientar esta
área de foco estratégico, com as seguintes prioridades imediatas: i)
Desenvolver uma abordagem e enquadramento apropriados para apoiar as
instituições de ensino superior na SADC nos seus caminhos de transformação
digital, e ii) Desenvolver um Plano de Acção para a área de foco estratégico.
Uma série de liderança de pensamento sobre as implicações do rápido
desenvolvimento das tecnologias digitais para o mundo do trabalho e o
currículo do ensino superior.
Apresentação de uma proposta de financiamento Erasmus Plus para um
amplo projecto plurianual sobre a transformação digital do ensino superior,
tendo a transformação digital do ensino e da aprendizagem como ponto
focal. Este projecto irá envolver as universidades da rede SARUA num
projecto de colaboração com as suas congéneres europeias que irá aumentar
a capacidade dos membros da SARUA para criar ecossistemas académicos
digitais que apoiam o sucesso dos estudantes e melhoram a qualidade da
experiência dos estudantes.

Para além destas actividades, a SARUA continuará a colaborar com o Online
Learning Consortium (OLC), com o qual tem um Memorando de Entendimento,
no fornecimento de oportunidades de desenvolvimento de capacidades para a
promoção do ensino online e do e-learning. O OLC é uma comunidade global
colaborativa de líderes do ensino superior e inovadores dedicados ao avanço do
ensino digital de qualidade e experiências de aprendizagem concebidas para
alcançar e envolver o aprendente moderno
(https://onlinelearningconsortium.org/).
A parceria entre a SARUA e a OLC proporciona os seguintes benefícios
específicos aos membros da SARUA:
Capacidade de se tornar membro institucional do OLC a preços com grandes
descontos; e
Acesso à extensa gama de programas de desenvolvimento de capacidade
online do OLC a preços significativamente reduzidos, recebendo também
descontos em conferências e publicações do OLC. O website do OLC fornece
toda a informação necessária sobre as amplas oportunidades de
desenvolvimento de capacidades que o Instituto OLC para o Desenvolvimento
Profissional oferece através de workshops, webinars, Séries de domínio de
competências,
e
o
Programa
de
Certificado
de
Ensino
Online
(https://onlinelearningconsortium.org/learn/). Para muitas universidades da
SADC, só as taxas OLC com desconto para o desenvolvimento de capacidades
poderiam somar mais do que o custo da adesão à SARUA.
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Além disso, a SARUA e a OLC apresentarão o 3o Instituto Global Anual para
a Liderança Emergente na Aprendizagem Online (IELOL). Desde 2020, esta
parceria única entre a SARUA e a OLC tem desempenhado um papel fundamental
na decisão da OLC de apresentar um programa global IELOL, e durante 2022
mais especialistas da rede SARUA serão convidados a contribuir como
facilitadores neste programa. Os participantes do IELOL trabalham com colegas
de todo o mundo para explorar e compreender tanto as oportunidades como as
barreiras ao avanço da aprendizagem online local e global. Os ex-alunos do
programa juntam-se a uma rede crescente de líderes online no ensino superior,
centrada na melhoria e no avanço do impacto da aprendizagem digital em todos
os aspectos e formatos do ensino superior.
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6. ÁREA DE FOCO ESTRATÉGICO NÚMERO
QUATRO: ACADEMIA DE ENSINO SUPERIOR
SADC
A SARUA reconhece a necessidade de criar um ambiente que apoie a
liderança do pensamento, a previsão, o planeamento baseado em provas
e o desenvolvimento profissional. Por conseguinte, durante 2022, a SARUA
proporcionará as seguintes oportunidades para a criação de sentido e
desenvolvimento de liderança e gestão:
Uma série de webinars sobre o papel do ensino superior num ambiente
em rápida mudança: Os líderes do ensino superior da rede SARUA e outras
regiões em desenvolvimento e desenvolvidas serão convidados a contribuir
para reflectir e discutir temas como o papel do ensino superior na SADC na
formação de um mundo pós-pandemia; o ensino superior e a inovação social;
o papel do ensino superior na formação dos valores que devem sustentar o
progresso tecnológico. Os membros da rede SARUA serão convidados a
contribuir com temas para a reflexão colectiva.
O futuro da internacionalização no seio da SADC: Qual é o futuro da
internacionalização? Como é que a comunidade do ensino superior na SADC
irá levar a internacionalização? A internacionalização pode ser reforçada?
Como irão os estudantes desenvolver as competências chave de que
necessitam para prosperar num mundo globalmente conectado?
Série Liderança: Os membros da rede SARUA serão convidados a contribuir
e a participar numa série de liderança que aborda desafios cruciais em
matéria de liderança: Domínio Pessoal; Gestão da Mudança; Liderança no
Contexto; Pensamento de Sistemas; Resiliência e Bem-estar; Criatividade e
Resolução de Problemas.
Em 2022, a SARUA irá abordar os financiadores para fornecer apoio financeiro
ao estabelecimento de uma academia de ensino superior SARUA.
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7. FACILITADOR DA ESTRATÉGIA: PERFIL DO
ENSINO SUPERIOR REGIONAL
Um perfil fiável do ensino superior na SADC é a base essencial para o
planeamento inteligente do ensino superior, desenvolvimento de políticas e
desenvolvimento de capacidades. Infelizmente, a SADC tem feito poucos
progressos no desenvolvimento de uma base de dados sistemática do ensino
superior. Várias lacunas políticas, sociais e técnicas dificultam este processo. Na
sua reunião de Junho de 2019, os Ministros da Educação e Formação, Ciência,
Tecnologia e Inovação da SADC resolveram que a SARUA deveria desenvolver
uma base de dados do ensino superior para a SADC em consulta com todos os
principais interessados nos sectores públicos e privados do ensino superior na
região. O desenvolvimento da base de dados deveria seguir uma abordagem
faseada, e a SARUA deveria relatar regularmente os progressos realizados.
A SARUA integrou agora plenamente este projecto no desenvolvimento
continental de uma Unidade de Dados Políticos (PDU) para o ensino superior
africano. Os princípios desenvolvidos pela PDU irão informar e beneficiar o
projecto SADC - Base de Dados Regional.
Trabalhando sob os auspícios do projecto PDU, a SARUA desenvolveu uma base
de dados protótipo para um perfil de ensino superior regional. A fase inicial do
projecto irá recolher conjuntos de dados dos cinco países seguintes: Botswana,
Maurícias, Namíbia, África do Sul e Zimbabwe. Esta fase inicial identificará a
recolha de dados e os requisitos de capacidade que precisam de ser tratados no
desenvolvimento de uma base de dados regional do ensino superior.
O protótipo será demonstrado a todos os intervenientes regionais relevantes, e
uma vez finalizado, será utilizado para desenvolver um Protocolo de Recolha de
Dados HEMIS da SADC (SADC HEMIS-DCP). O trabalho da SARUA no
desenvolvimento inicial de um perfil de ensino superior da SADC irá contribuir
para o trabalho da PDU.
Este projecto plurianual traz benefícios significativos para os membros da rede
SARUA em termos da acessibilidade de um conjunto de dados fiável da SADC
para apoiar o seu planeamento em relação ao seu contexto regional dentro da
SADC. Da mesma forma, este projecto constitui uma componente vital da
contribuição da SARUA para o programa da SADC para o desenvolvimento
regional.
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