Série de webinars RUFORUM (2020)
Nota Introductória da 13a Palestra Via Internete (Webinar)
Data: 07 de outubro de 2020
Horário: 15h00-17h30 Hora Padrão da África Oriental
Parcerias universitárias globais para enfrentar os desafios de desenvolvimento emergentes
Universidades em todo o mundo são encarregadas de treinar recursos humanos que são a próxima geração de líderes e
formuladores de políticas, pesquisadores e inovações e empresários. Em outras palavras, as universidades e outras
instituições de treinamento têm em suas mãos o futuro do mundo de amanhã. A curto e médio prazo, as universidades
conduzem pesquisas, produzem conhecimento e inovam para resolver os desafios sociais e fornecer orientação política.
Embora as universidades tenham fornecido continuamente esse apoio em nível nacional, há um reconhecimento de que as
alianças e parcerias são importantes no sector de ensino superior. O mundo se tornou uma aldeia global, conectada
fisicamente por meios de transporte rápidos ou virtualmente por meio de plataformas de mídia social, plataformas de rede
de pesquisa profissional, etc. Portanto, força de trabalho, tecnologias e inovações encontram-se
acilmente nos oceanos e mares, o que não era o caso 30 a 50 anos atrás. A necessidade de compartilhamento de conhecim
ento, tecnologias, força de trabalho, infraestructura e outros recursos tornou-se ainda mais importante em tempos de
emergência, como a pandemia do COVID-19. Por causa da funcionalidade das redes e do compartilhamento efectivo de
recursos, os países foram capazes de mitigar as consequências do tipo “seria pior” do COVID-19.
O Fórum Regional das Universidades para a Capacitação na Agricultura (RUFORUM) reconhece que para as universidades na
África enfrentarem os desafios que a África enfrenta, especialmente na agricultura, o sector mais importante do continente,
a parceria com outras redes universitárias é vital. As universidades africanas se beneficiarão da vasta experiência de países
e continentes onde as universidades têm desempenhado um papel crítico na condução da tecnologia e inovação para a
transformação social e crescimento econômico. Parcerias e alianças entre universidades em todo o mundo reduziriam a
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reinvenção de abordagens, adaptando o que funcionou em outros lugares. Com isso em mente, RUFORUM organizou uma
parceria global para o ensino e pesquisa agrícola superior em 2 de dezembro de 2019 em Costa do Cabo, Gana, que explorou
diferentes abordagens para o treinamento de graduados em agricultura e a produção de tecnologias e inovações orientadas
para o impacto. Modelos de ensino superior agrícola em todo o mundo foram explorados, com uma seleção daqueles que
poderiam ser adaptados ao contexto da África. No entanto, constatou-se que havia uma necessidade de uma forma funcional
de engajamento entre os continentes no ensino superior agrícola e na pesquisa para operacionalizar a adaptação das
melhores prácticas emergentes nos continentes e maximizar os resultados positivos de alianças e parcerias.
Este palestra 13 é, portanto, dedicado a explorar possíveis formas de operacionalizar a adaptação das melhores prácticas
emergentes entre os continentes. Especificamente, a palestra discutirá; i) modelos emergentes de ensino superior agrícola,
pesquisa e inovação; ii) apresentar programas possíveis entre a África e cada um dos continentes representados, e iii)
caminhos para o financiamento de tais programas de parceria. A palestra reunirá parceiros da Associação de Universidades
Africanas (AAU), Associação para o Desenvolvimento da Educação em África (ADEA), A Aliança Europeia sobre Conhecimento
Agrícola para o Desenvolvimento (AGRINATURA), Associação de Universidades Públicas e de Concessão de Terras (APLU), A
Liga de Educação Agrícola , Ciência e Inovação tecnológica do Cinturão e Cooperação Rodoviária/ Sul Sul (BRSSCAL),
Associação de universidades Agrícolas Indianas, (IAUA), Instituto de Bio Ciência e Tecnologia Verde, Universidade Nacional
de Seul, Coreia.

Palestra 13:
Parceria Global da Universidade para
enfrentar os desafios de desenvolvim
ento emergentes
Moderador:
Dra. Pauline Essah
Chefe de Pesquisa e Educação de
Percepção da África Subsaariana

Page 2 of 3

Painelistas

1. Quais são os modelos emergentes de ensino
superior agrícola, pesquisa e intercâmbio de
1.
Prof
Carolyn
Glynn,
conhecimento que estão transformando
Presidente da Aliança Europeia de Co
sociedades e economias? A tecnologia, o
nhecimento
Agrícola
para
o
empreendedorismo e a inovação estão
Desenvolvimento (AGRINATURA)
desempenhando um papel?
2. Sr. Bernie Burrola, Vice-presidente de 2. Como a África, através das universidades
Programas Internacionais. Associação
africanas, contribui e / ou se beneficia de tais
de Universidades Públicas e de
modelos? O que poderia ser feito para
Concessão de Terras (APLU)
amplificar ou acelerar isso?
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Palestrante:
Professor Doutor José Zaglul,
Presidente, Confederação Global das
Associações de Ensino Superior para
Agricultura e Ciências da Vida
(GCHERA)

Data: 07 de outubro de 2020
Horário: 1500-1730 Horário Padrão da
África Oriental

3. Prof R.P. Singh, Secretário Executivo.
Associação Indiana de Universidades 3. Quais programas, iniciativas ou atividades
Agrícolas (IAUA)
estão em andamento, ou propostas para
serem implementadas entre a África e sua
4. Professor Doutor Ki Hee Ryu, Instituto
rede, para maximizar o impacto na
de Bio Ciência e Tecnologia Verde,
abordagem dos desafios relacionados à
Universidade Nacional de Seul, Coreia
agricultura e aos sistemas alimentares
africanos? Quais produtos, resultados e
5. Professor Doutor Coumba Toure Kane,
impacto são esperados deles?
Associação para o Desenvolvimento
da Educação na África (ADEA)
4. Quais meios de financiamento estão
disponíveis para operacionalizar tais
6. Professor Doutor Feng Weizhe,
modalidades e como os parceiros
Secretário Geral, A Liga de Educação
universitários podem acessá-los?

Agrícola , Ciência e Inovação
tecnológica do Cinturão e
Cooperação Rodoviária/ Sul Sul 5. Os formuladores de políticas / profissionais
e a indústria têm um papel a desempenhar
(BRSSCAL) (TBC)
no sucesso de tais parcerias? Se sim, então
por que e como?

7. Professor Doutor Etienne Ehouan Ehile,
SecretárioGeral da Associação de Universidades 6. Quais são as suas previsões ou expectativas
sobre como essas parcerias impactarão os
Africanas (AAU) (TBC)
desafios
do
desenvolvimento,
particularmente na agricultura, nos próximos
cinco a dez anos?
Haverá traduções simultâneas em inglês / francês / árabe
Pessoas de contato do Secretariado da RUFORUM: f.otto@ruforum.org and e.okalany@ruforum.org
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