Série de Seminários via Internete (Webinar) do RUFORUM (2020)
Nota Introductória da 1a Palestra Via Internete (Webinar)
Data: 10 de Junho de 2020
Horário: 14:00-16:00 África Oriental Horário Padrão

Aprendendo com uma crise: a resposta dos líderes Universitários à pandemia de
COVID-19
A devastação por doença do Coronavírus (COVID-19) em todo o mundo tem sido fenomenal
num curto tempo desde o seu surto em dezembro de 2019 na China. Os impactos do COVID-19
foram sentidos em todas as esferas da economia e operações globais. O ensino superior
também sofreu interrupções significativas. Em abril de 2020, universidades e outras instituições
de ensino superior em 175 países foram fechadas, afectando cerca de 220 milhões de alunos
em todo o mundo. Na região da África Sub-Saariana, afectou cerca de 98% de todos os
estudantes do ensino superior, uma vez que os países impuseram medidas destinadas a conter
a propagação do vírus. A pandemia, além de tirar os estudantes do campus, fez com que as
universidades sofressem perdas significativas de receita em relação a acomodações,
conferências e actividades de eventos.
Além disso, à medida que o bloqueio e outras intervenções realizadas por vários governos em
toda a África são estendidos e revisados, os eventos em andamento refletem uma interrupção
no calendário acadêmico, criando possibilidades de adiar programas acadêmicos e / ou atrasar
o tempo de conclusão. Há também um risco de tempo composto, que reduz essencialmente a
vantagem potencial de qualquer retorno aos negócios como de costume, exigindo resposta
imediata das instituições de ensino superior para explorar arranjos alternativos de educação. A

Page 1 of 2

The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)

maioria das universidades africanas e outras instituições de ensino superior, no espaço de dias
ou semanas, moveram suas operações on-line, mas em níveis e escalas diferentes.
À medida que as universidades e outras instituições de ensino superior respondem às
interrupções do COVID-19, as ações são direcionadas para enfrentar os recursos financeiros
diminuídos, os desafios pessoais e acadêmicos dos funcionários, estudantes e sistemas
institucionais, necessidade urgente de infraestrutura aprimorada para responder à necessidade
de aprendizado misto bem como abordagens de aprendizado remoto, mobilidade limitada para
estudantes, funcionários e outros funcionários, entre outros. Esta palestra reúne gestores de
universidades: vice-chanceleres, vice-vice-chanceleres, diretores e reitores e outros diretores
de instituições de ensino superior para aprender sobre como eles foram capazes de enfrentar
os desafios imediatos e como estão sendo redefinidos para uma perspectiva de longo prazo. o
novo normal'. Esperamos que as interações durante esta palestra levem a um consenso para
fortalecer a resposta colectiva e como as universidades podem aproveitar umas das outras as
melhores prácticas e recursos.
Data: 10 de Junho 2020

Horário: 14:00-16:00 África Oriental Horário Padrão
Moderadora: Prof. Christin Dranzoa, Vice Chanceler, Universidade da Muni, Arua-Uganda

Painelistas
1. Hicham EL HABTI, Secretário Geral, Universidade Politécnica Mohammed VI (UM6P),
Benguerir-Marrocos
1. Prof. Barnabas Nawangwe, Vice Chanceler, Universidade Makerere - Uganda
2. Prof. Francis Petersen, Vice Chanceler, Universidade do Estado Livre - África do Sul
3. Prof. Arthur Mol, Magnífico Reitor, Universidade e Centro de Pesquisa Wageningen
(WUR), Holanda

Contato de Pessoas do Secretariado da RUFORUM: f.otto@ruforum.org
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