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Treinando a próxima geração de cientistas para a África

Por que RUFORUM existe

  

RUFORUM ESTÁ CONTRIBUINDO PARA O 
TRANSFORMAÇÃO DA AGRICULTURA NA ÁFRICA

Quem nós somos

Nosso Ambiente Operacional

Fundado como uma rede em 2004, o Fórum Regional de Universidades 
para Capacitação em Agricultura (RUFORUM) é um consórcio de 129 
universidades membros em 38 países africanos

•  Realizar economias de escopo e escala por meio de intercâmbios 
acadêmicos, incluindo a promoção de centros regionais de 
excelência para treinar a próxima geração de cientistas agrícolas

•   Fornecer uma plataforma eficaz de apoio universitário aos pequenos 
agricultores por meio de vínculos com os sistemas nacionais de 
pesquisa agrícola, o setor privado e as comunidades rurais

•   Defender políticas nacionais e regionais para apoiar o treinamento, 
pesquisa e divulgação agrícolas de pós-graduação eficazes

•    Grave falta de recursos humanos qualificados necessários para atingir 
6% crescimento agrícola e cumprimento das metas do CAADP;

      Apenas 1 em 4 cientistas são mulheres
•   As universidades precisam estar mais ligadas à Agricultura Nacional 

Sistemas de Pesquisa, Setor Privado e Política Nacional
•  Os graduados precisam estar mais bem adaptados ao emprego 

oportunidades
•   A pesquisa precisa ser mais responsiva aos pequenos agricultores e  

os pobres rurais
•  Investimento inadequado no ensino superior: baixa remuneração, 

instalações inadequadas, falta de fundos para pesquisa de campo e 
poucos incentivos para divulgação e adoção de pesquisas

•    Colaboração e parcerias limitadas entre universidades africanas 
•  A maioria das universidades na África tem relacionamentos mais 

próximos com a Europa e os EUAs

   

Doutores, 73 Mestres e 29 
Bacharelato apoiado através 

de 29 Bolsas de Pós-Doutorado

Estudantes apoiados pelo RUFORUM
Empreendedorismo Programa de 
Desa�o (RECAP)

Representação 
Femenina

Estudantes estão 
em permanente 
ou contratos de 

longo prazo

Ex-Estudantes
 vivem e trabalhar 

em seu país de 
origem

Ex- Estudantes 
encontrados emprego
 dentro de 6 meses de

 conclusão

De ex- Estudantes
 produziu pelo menos 

um papel em
 um jornal arbitrado

Os ex- Estudantes estão em uma posição
 de in�uência em regional, nacional ou local

 níveis de governo

Fora da escola 
Jovens apoiados



 
      

     
      

      Financiamento em uma série de disciplinas agrícolas 

     

19%

11%
3%

5%

41%

Universidades

extensão

ONGs

Organizações
 de pesquisa 8%

14%

0

20

40

60

80

100

120

Crop I
mprovem

ent

Liv
est

ock M
NGT.

Agri
bu

sin
ess/

Mark
e

ng

Clim
ate

 Cha
nge 

& Env't
.

Ext
ensio

n an
d R

ural
 inn

ova
ons

So
il H

eal
th 

& Fer
lity

Dem
and

 Ar cu
la

on

ICTs 
in Agri

cu
ltu

re
Other

Agro
for. &

 Crop Prot
ectn

Gen
der 

in Agric
ult

ure

Funded 400 grants 2004-2020
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Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) 
Plot 151/155 Garden Hill, Makerere University Main Campus
P.O. Box 16811 Kampala, Uganda,
Tel: +256 417 713300 (Office) | Fax: +256 414 534153
Email: secretariat@ruforum.org
Website: www.ruforum.org, http://respository.ruforum.org

ruforumnetwork

Connect with us:

blog.ruforum.org

ruforumsec ruforumnsec

RUFORUM Networkruforumnetwork

Mudanças que queremos

Nossa Estratégia de Parceria 

Nosso foco é o reforço mútuo de parcerias com uma rede de 
universidades composta por mais de 30.000 professores e 
especialistas não acadêmicos, não governamentais 
organizações, pesquisa e desenvolvimento regional 
agências, doadores bilaterais e multilaterais e um setor 
privado em expansão.

•      Formando parcerias científicas globalmente 
        com o Grupo Consultivo sobre Pesquisa 
        Agrícola Internacional, universidades e institutos
        de pesquisa em economias emergentes e 
        industrializadas.
•      Facilitar o aumento do acesso intra-africano à 
        educação de qualidade em todo o continente.
•       Apoiar o ensino superior de pós-graduação e estabelecer programas de pós-doutorado

   

Como vemos o futuro

Colocação: Graduados preenchem um conjunto 
diversificado de necessidades de capital humano  

Indústria

 Ministério do 
governo

Placement 
de diplômés

Agências de 
desenvolvimento

 internacional / 
regional

Nota: Inclui todas as concessões sob a Competitiva 
Sistema de concessões (CGS) e subsídios nutritivos 
(NG)

Melhorar a colaboração regional e outros 
parcerias científicas

•  Graduados proativos que são inovadores e com as 
habilidades e o compromisso para melhorar os meios de 
subsistência em áreas rurais e capaz de liderar a 
transformação de agricultura em seus países

•       Universidades trabalhando em estreita colaboração com 
todas as partes interessadas ao longo da cadeia de valor 
para resolver os problemas identi�cado por pequenos 
agricultores

•  Uma rede intimamente integrada de universidades, 
professors e alunos, compartilhando experiências, novas 
tecnologias, abordagens e recursos

•      Maior visibilidade da rede em toda a África e além
•      Mais investimento no ensino superior agrícola  de
        governos, órgãos regionais e parceiros
•    Maior uso da Ciência, Tecnologia e Inovação (STI) para 

apoiar a transformação agrícola

•    Aproveitando as tecnologias 4IR para fortalecer 
instituições e colaborações

•      Integrar o ensino superior agrícola com
        associações de agricultores, nacional Institutos
        de Pesquisa Agrícola, extensão e agências de
        desenvolvimento, e o setor privado.
•      Investir ainda mais em mestrado e doutorado
        regionais programas e ampliação dos resultados
        da pesquisa e aceitação operacional.

Nota: Inclui todos os MSc. e doutorandos da 2004 a 2020
proveniente do RUFORUM Tracer Estudo, 2020

Financiado 400 subsídios 2004-2020


