
Nome do Projecto  

Aseguramiento de la Calidad: Políticas Públicas y Gestión Universitaria
Tema

Qualidade/Redes

Duração 

Mar 2009-Jan 2011

Objectivos Parceiros

18 Universidades da América Latina
e 8 Europeias /Coord. CINDA

Entidade financiadora

Mais informações

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/htm/proyecto.htm 

Nome do Projecto  

ATTRACT - Enhance the Attractiveness of Studies in Science and Technology
Tema

Estratégia/Acesso

Duração 

Dez 2009 - Mai 2012

Objectivos Parceiros

Mais informações

http://www.attractproject.org/

Nome do Projecto  

QUESTESI - Quality System of S&T Universities for sustainable Industry
Tema

Qualidade/Responsabilidade Social

Duração 

Out 2010-Jan 2013

Objectivos Parceiros

Mais informações

Nome do Projecto  

FOLLOW - Promotion and Follow-up of Graduate Employability in European HEIs
Tema

Responsabilidade Social/Qualidade

Duração 

Out 2011-Set 2012

Objectivos Parceiros

4 Universidades membros do Cluster
/Coord. IST

Nome do Projecto  

SUMUP - Strategic University Management: Unfolding Practices
Tema

Estratégia/Internacionalização

Duração 

2011-2013

Objectivos Parceiros

UPC, KUL, KTH, IST, Aalto/Coord. UPC

Nome do Projecto  

Informe sobre la Educación Superior en Iberoamérica 2011
Tema

Financiamento/Internacionalização

Duração 

Mar 2011-Set 2011

Objectivos Parceiros

20 Universidades da América Latina
e 2 Europeias/ Coord. CINDA

Instituto Superior Técnico
Área de Estudos e Planeamento 
http://aep.ist.utl.pt

E n c o n t r o

Um Ensino Superior para o Séc. XXI - Diferentes Olhares

Coimbra › 19 de Outubro 2011 Organizado pelo Grupo de Trabalho para a Gestão da Qualidade no Ensino Superior (GT2)
Comissão Sectorial para a Educação e Formação (CS11)

Projectos Internacionais

Avaliar o impacto dos mecanismos de garantia da qualidade (GQ) na perspectiva das políticas públicas, 
e desenvolver competências para uma melhor gestão da qualidade do ensino superior (ES): conhecer a eficácia 
e pertinência relativas dos diferentes mecanismos de garantia e promoção da qualidade do ES na América 
Latina, contribuir para a elaboração de políticas públicas tendentes a melhorar a gestão e a qualidade do ES, 
e desenvolver competências na área da qualidade entre os diversos agentes envolvidos neste processo.

Debater a problemática do recrutamento de estudantes para o ensino da engenharia e como melhorar a 
retenção dos alunos nesta área do Ensino Superior. O projecto ATTRACT desenvolve-se em quarto áreas 
distintas: a atractividade da profissão de engenheiro, obstáculos formais no processo de ingresso, captação
de estudantes para á area de formação em ciência e tecnologia /engenharia, e retenção de alunos.

Promover o ensino de líderes em Instituições de Ensino Superior em C&T, e, nesse sentido, valorizar a 
qualidade dos diplomados que ingressam nos sectores industrial e empresarial. Lançar uma revolução
nas metodologias, conteúdos e organização do ensino superior de forma a melhor responder às necessidades
de um sector industrial, progressista e sustentável na UE (Revisão de 2009 da Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da UE).

Compilar informação importante sobre os sistemas de ensino superior em 18 países da região ibero-americana 
(actualização periódica em 2011).

Melhorar a qualidade e a frequência do relacionamento/cooperação entre as IES e as empresas. O projecto 
baseia-se na troca de informações e experiências entre os parceiros. A cooperação é a palavra-chave tanto
na execução do projecto como nos resultados, que se espera virem a promover sinergias entre as melhores 
práticas de cada parceiro, que podem ser capitalizadas de modo a valorizar a empregabilidade dos diplomados
a nível europeu.

Promoção da partilha dos sistemas de gestão estratégica, entre as Instituições de Ensino Superior, de forma
a coordenarem e produzirem em conjunto melhores abordagens e instrumentos com vista a um enquadramento 
comum e transparente da gestão estratégica nas universidades europeias.

Entidade financiadora

Entidade financiadora  

Entidade financiadora  

Entidade financiadora

http://www.efmd.org/index.php/eucooperation-main/
current-projects/queste-si

Mais informações

http://www.cinda.cl/index.htm

EFMD, ENQHEEI, EFEED, EUROCADRES, 
IST/Cluster, TUW, Polito, KIT, UPC, 
TU/e, CVUT, ULB, WTU, CEFI, MINES 
Paris Tech, GE-TH, CNL/
Coord. EFMD & ENQHEEI

Aalto, INP Grenoble, IST, Linöping 
University, Polito, TU Darmstadt, 
Trinity College Dublin/Coord. KTH

Entidades financiadoras  

Banco Mundial


