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18ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO RUFORUM (AGM) 

 
20ª Reunião de Negócios do Comitê de Directores e Reitores 

 
Data: 17 de Novembro de 2022 

Horário: 15:00 -1830 Africa Oriental  
Local: Zoom (Register here) 

 

 
Fundo 

O Fórum Regional de Universidades para Capacitação em Agricultura (RUFORUM) é uma rede 
de 150 universidades africanas em 38 países africanos com a visão de universidades vibrantes 
e transformadoras que catalisam o desenvolvimento agrícola sustentável e inclusivo para 
alimentar e criar prosperidade para a África. O RUFORUM possui oito (8) Órgãos de 
Governanção principais projectados para promover a apropriação da organização pelas 
universidades membros e, ao mesmo tempo, garantir boas prácticas internacionais e 
qualidade. Cada um desses órgãos tem responsabilidades distintas que se interligam ou se 
alimentam. 

 

                                                     

A ESTRUTURA DE GOVERNANÇÃO DO RUFORUM 

O Comitê de Directores e Reitores é um dos Órgãos de Governanção do RUFORUM. O Comitê 
é composto por Reitores e Directores das faculdades participantes e se reúne pelo menos uma 
vez por ano. Suas funções incluem: 

• Revisão e retroalimentação sobre a Avaliação de Resultados do Primeiro Plano 
Operacional (2018-2022) da Estratégia RUFORUM Visão 2030 

https://ruforum-org.zoom.us/meeting/register/tZUucemrrDMjG9IRhob5E6SLuDBnV_83fJQ5
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• Revisão das questões dos Fóruns Nacionais e Grupos Temáticos Regionais e 
retroalimentação das informações para a Secretaria e Comitê Técnico; e, 

• Aconselhamento ao Secretariado do RUFORUM sobre o progresso das actividades e 
questões emergentes nos níveis de cada universidade e país. 

• Eleições de novos membros do Comitê 

 

Um subcomitê do Comitê de Directores e Reitores serve para acompanhar as acções e 
questões do Comitê principal. Reúne-se pelo menos duas vezes por ano e é composto pelo 
Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Reitores e Reitores e quatro outros constituídos 
para assegurar a representação regional e feminina. 

O Comitê de Directores e Reitores reuniu-se em 5 de Dezembro de 2022 em Cotonou Benin 
para deliberar entre outras coisas; operacionalizar a Aprendizagem Baseada em Problemas no 
ensino e formação agrícola, promover o aprendizagem electrónica nas universidades africanas, 
vislumbrar o futuro do RUFORUM, áreas de foco e actividades para 2022. A reunião identificou 
as seguintes áreas de foco para o ano de 2022: 1) assinatura de a Carta RUFORUM pelos países 
membros; 2) revisão do programa GTA; e, 3) operacionalizar os Fóruns Nacionais. Além disso, 
o RUFORUM encomendou uma avaliação de resultados para avaliar o progresso geral na 
implementação do Primeiro Plano Operacional (2018-2022) para a Estratégia Visão 2030 do 
RUFORUM. A reunião irá, portanto, explorar as principais questões emergentes e lições para a 
elaboração do Segundo Plano Operacional (2023-2027). 

Na assinatura da Carta, actualmente 12 países membros do RUFORUM assinaram a Carta (ver 
Tabela 1). Isso implica que esses países endossaram o papel e o mandato do RUFORUM como 
uma agência para fortalecer a educação e treinamento em agricultura, ciência, tecnologia e 
inovação nos respectivos Estados membros. Além disso, os Estados Membros Africanos, ao 
assinarem a Carta, concordaram em financiar as actividades do RUFORUM de acordo com os 
procedimentos e prioridades dos Estados Membros para apoiar as operações do Secretariado 
para implementar actividades nos Estados Membros e regionalmente. 

 

Tabela 1: Lista de países membros do RUFORUM que até agora assinaram a Carta do RUFORUM 
em Agosto de 2022 

No País Região Data de Assinatura 

1 Benine África Ocidental 04 de Dezembro de 2020 

2 Camarões África Central 04 de Março de 2021 

3 República Democrática do Congo África Central 01 de Dezembro de 2021 

4 eSuatini África Austral 21 de Outubro de 2019 

5 Gana África Ocidental 23 de Dezembro de 2019 

6 Libéria África Ocidental 04 de Dezembro de 2019 

7 Malawi África Austral 31 de Maio de 2021 

8 Mali África Ocidental 11 de Junho de 2020 

9 Serra Leoa África Ocidental 31 de Maio de 2019 

10 Sudão do Sul África Oriental 14 de Julho de 2022 
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11 Sudão  África Oriental  15 de Setembro de 2021 

12 Zimbábue África Austral 24 de Janeiro de 2020 

A seguir, uma actualização sobre a implementação do Programa de Assistente de Ensino de 
Pós-Graduação (GTA) nas Universidades membros do RUFORUM para o ano de 2022: 

 17 novos graduados GTA elevando o total para 40 graduados desde 2015; 

 23 alunos adicionais do GTA colocados em universidades anfitriãs elevando o total para 
213 em formação; 

 Número de universidades anfitriãs aumentou em 11 universidades elevando o total 
para 40; 

 O número de universidades de envio aumentou em três (Universidade de Chuka em 
Quênia), Universidade Estadual de Midlands (Zimbabwe) e Ndejje University (Uganda)), 
elevando o total para 46 universidades de envio; 

 Seis (6) reuniões de progresso realizadas com GTAs, seus supervisores em ambas as 
universidades de envio e de acolhimento, pessoal académico sénior e bolseiros de pós-
doutoramento RUFORUM; 

 Concedeu 82 bolsas de pesquisa adicionais com uma nova bolsa da Corporação 
Carnegie of Nova Iorque elevando o total de GTAs apoiados para 124; e, 

 Um total de 64 publicações de projectos de pesquisa GTA em Agosto de 2022. 

 

Atingindo Objectivos e Abordagem 

 
O 20º Comitê de Directores e Reitores do RUFORUM foi agendado para 17 de Novembro de 
2022 como parte dos eventos do 18º RUFORUM Pre-AGM. A reunião será realizada 
virtualmente usando a plataforma de áudio e videoconferência Zoom das 15:00 às 18:30 EAT 
(Cadastre-se aqui). A reunião deliberará sobre os seguintes assuntos, entre outros; 

1. Actualização sobre a implementação do programa RUFORUM 2022 e mobilização de 
recursos; 

2. Actualizações dos respectivos países membros sobre o progresso com a assinatura da 
Carta RUFORUM; 

3. Revisão da Avaliação do Resultado do Primeiro Plano Operacional; 
4. Actualização sobre o estabelecimento do Nó Regional RUFORUM e implicação da futura 

Modalidade RUFORUM; 
5. Progresso na implementação dos Fóruns Nacionais dos respectivos países membros; e, 
6.  Actualização sobre o arranjo para a AGM do RUFORUM de 10 a 16 de Dezembro de 

2022 em Harare, Zimbábue 
 


