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JORNAL SEMANAL DA UNIZAMBEZE
O GAGQ realizou seminário sobre guião de auto-avaliação institucional da UniZambeze
a participação de (nove) elementos
que compõem a equipa de autoavaliação da UniZambeze.

Momento da apresentação do seminário

O Gabinete de Avaliação de Garantia de Qualidade da Universidade Zambeze realizou,
entre os dias e de Setembro, na cidade da
Beira, um seminário visando a capacitação dos
membros da comissão de avaliação institucional. Na sessão, o gabinete apresentou o guião
de auto-avaliação dos Cursos e Programas da
UniZambeze, um instrumento que poderá garantir a excelente execução das actividades
avaliativas levada a cabo pela comissão e, por
conseguinte, o aumento de qualidade dos cursos ministrados na Universidade.
A abertura do seminário foi presidida pela
Senhora vice-Reitora, Profª. Doutora Anabela
da Zacarias da Silva, e a formação foi ministrada pelo director da GACQ, Dr. Diogo Araújo Vaz tendo contando com

CEIFA irá realizar workshop online
Com objectivo de fortalecer as relações entre
as instituições de ensino superior ( IE's) e o
seu ambiente económico e social envolvente,
e proporcionar condições a nível de subsistema, no geral e a nível de cada IES, para o
desenvolvimento de ensino dual

Após o encontro, Ivan Mattos, falando em nome dos beneficiários dessa
acção formativa, disse tratar-se de
gesto importante para o segmento das
actividades de auto-avaliação institucional, porque, com base naquele
instrumento de trabalho, a comissão
realizara as suas actividades de melhor forma, tendo em conta as recomendações apresentadas pelo Conselho Nacional de avaliação de Qualidade, no âmbito de processo de acreditação dos cursos. Na mesma óptica
, Mattos anotou que o processo de
auto-avaliação é abrangente, uma vez
que preconiza a participação de

toda comunidade académica. Por

isso apesar de existir uma comissão que superentende a área, o
nosso interlocutor chamou atenção para a necessidade do envolvimento da comunidade académica
neste processo de auto-avaliação, “
de modo a sabermos como é que
estamos em relação aos diferentes
padrões que a CNAQ impõem para
que uma instituição do ensino superior seja credível no exercício das
funções de Ensino, Pesquisa e Extensão”- disse ele.
Este quadro é estabelecido de modo a
assegurar aos Moçambicanos que são
formados na diferentes instituições
para que tenham competências necessárias nas suas áreas de formação de
modo a contribuir para o desenvolvimento Pais.

Os membros que compõem a equipa de auto-avaliação institucional da UniZambeze

(ensino por alternância), o Centro de
Estudos, Inovação e Formação Avançada
(CEIFA) irá realizar um
workshop/formação online sobre como
conceber, elaborar, implementar, monitorar e avaliar cursos/programas de
ensino dual em coordenação com empregadores.

A língua de trabalho é Inglês e o
publico alvo são gestores das Universidades. Para participar é necessário registar-se através do link “
http://www.latfure.eu/latfureonline-platforms”.
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