Orador
Marco Antonio Rodrigues Dias !
Diretor da Divisão de Ensino Superior da UNESCO, em Paris, de 1981 a 1999, foi, em 1991, o lançador do programa
UNITWIN/Cátedras UNESCO e, em 1998, o principal coordenador da primeira Conferência Mundial sobre Educação
Superior.
Nos anos 60, foi jornalista em Minas Gerais e São Paulo, tendo sido diretor da Folha de Minas e Rádio Jornal de Minas
e editor do jornal Última Hora, em São Paulo.
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1964), é titular de um diploma de terceiro ciclo em
Comunicação pela Universidade de Paris (1968). Nos anos 70, foi professor, chefe de departamento, decano de
extensão e vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB). Autor de diversos livros (inclusive, “Ensino superior como
bem público – Perspectivas para o centenário da Reforma de Córdoba”, 2017) e de inúmeros artigos sobre educação,
comunicação e política em diversos países, colaborou com instituições de todos os continentes.
Recebeu diversas medalhas e condecorações, entre elas a Légion d’Honneur francesa (1999) e a Ordem do Mérito
Educativo no Brasil (1993). Em 2005, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidad del Noroeste de la
Província de Buenos Aires (pública), em 2009, da Universidade Federal do Mato Grosso e, em 2017, da Universidad
Nacional de Córdoba, no marco das comemorações do centenário da Reforma de Córdoba. Ainda em Córdoba, na
cerimónia oficial do centenário da reforma (15 de junho de 2018), recebeu, juntamente com Rafael Guarga (Udelar e
AUGM), a distinção "Centenário de la Reforma Universitária" por serem os dois considerados como representantes
atuais do espírito que presidiu a reforma de Córdoba, em particular a defesa do ensino superior como bem público
acessível todos segundo seu mérito, a democratização das instituições académicas que devem dispor de autonomia e
seus docentes de liberdades académicas e sua contribuição ao desenvolvimento do conjunto da sociedade.
Oradora
Margarida Mano "
Doutorada em Gestão pela Universidade de Southampton (Reino Unido), mestre e licenciada em Economia pela
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é atualmente Vice-Reitora para a Qualidade, Inovação e
Desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa.
Foi Ministra da Educação e da Ciência no XX Governo da República (2015) e Deputada na Assembleia da República
Portuguesa, na XIII Legislatura (2015-2019).
Foi Vice-Reitora da Universidade de Coimbra (2011-2015) com as competências relativas ao planeamento estratégico,
assuntos financeiros, avaliação institucional e ação social, Pró-Reitora (2009-2011), Administradora (1996-2009) e
docente na Faculdade de Economia da mesma Universidade nas áreas de economia (políticas económicas) e de
gestão estratégica, avaliação institucional e gestão da qualidade.
Enquanto especialista do EFQM (European Foundation for Quality Management) participou em diversos Projetos e
Painéis Internacionais no âmbito da Administração Pública, em particular no setor da Educação.
É membro fundador da RAUI (Rede dos Administradores Universitários Ibero-Americanos), da HUMANE (Heads of
University Management and Administrators Network in Europe) e da FORGES (Associação Fórum da Gestão do Ensino
Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa), sendo atualmente Presidente da Direção da FORGES.
É autora de várias publicações (livros e artigos) no âmbito da educação (ensino superior) e da governação.
Orador
Romualdo Portela de Oliveira !
Doutor e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, é licenciado em Matemática pela mesma Universidade.
É professor titular no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo.
Tem experiência nas áreas de políticas educacionais, financiamento da educação, avaliação educacional,
administração escolar e direito à educação.
É Presidente da ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração da Educação.
Moderadora
Conceição Barbosa #
Professora catedrática do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela (Angola). Doutorada em
Administração e Organização Educacional, pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho (Portugal). Mestre
em Desenvolvimento Curricular, pelo Instituto de Superior de Educação da Educação da Huíla, Universidade Agostinho
Neto (Angola). Investiga na área educacional, focalizando a avaliação, as políticas e as práticas de gestão no ensino
superior. Autora e coautora de diversas publicações, entre comunicações, artigos, livros e capítulos de livros.
Membro de Associações Académicas e Científicas: Fórum Português de Administração Educacional (desde 2009);
Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa (desde 2011); Associação
Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa (Membro-Fundador, desde 2011); Sociedade
Portuguesa de Ciências da Educação (desde 2015) e Associação Portuguesa para a Qualidade (desde 2017).

Orador
António Ramos Pires "
Doutorado em Sistemas de Gestão, foi Presidente do IPQ - Instituto Português da Qualidade,
pró-Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal para a Gestão da Qualidade e Presidente da Direção da APQ Associação Portuguesa para a Qualidade.
Em 2012 foi fundador da RIQUAL- Rede de Investigadores da Qualidade.
Desde 2012 é editor coordenador da revista científica TMQ Techniques, Methodologies and Quality.
Orador
Jorge Dias $
Doutorado em Psicologia Aplicada pela Universidade do Minho (Portugal), foi Presidente da Escola de Negócios e
Governação da Universidade de Cabo Verde de 2014 a 2017.
Professor Investigador na Universidade de Cabo Verde (2017/2018) e Professor Colaborador na Universidade de
Santiago (2017-2018), teve como foco de pesquisa os estudos transnacionais de delinquência juvenil, vitimização e
análise comparativa da violência e crime.
Tem publicado vários artigos científicos e de opinião sobre a Educação e a Qualidade de Ensino Superior - Espaço da
CPLP.
É Administrador da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde.
Orador
Luiz Fernandes Dourado !
Professor Titular Emérito da Universidade Federal de Góias. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (1997), pós-doutorado em Paris/França na École des Hautes Études en Siences Sociales (EHESS,2010),
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás (1990), graduação e licenciatura em Ciências Sociais pela
Universidade Federal de Goiás (1983).
Com larga experiência nas áreas de educação e sociologia da educação com ênfase em política educacional,
envolvendo estudos sobre avaliação, gestão e regulação da educação básica e educação superior, foi membro da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2012-2016, do Conselho Superior da
CAPES, de 2014 a 2018, e do Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior no Brasil (GEA/FLACSO), entre
muitas colaborações em revistas.
É Diretor de Intercâmbio Institucional da ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração da Educação.
Moderadora
Márcia Aguiar !
Professora Titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao Programa de Pósgraduação em Educação e ao curso de Pedagogia. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em
Educação e graduada em Pedagogia (licenciatura e bacharelato) pela Universidade Federal de Pernambuco. Exerceu
a presidência da ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da ANFOPE Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e da ANPAE - Associação Nacional de Política e
Administração da Educação. Foi Conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
(Brasil). Atualmente é Vice-Presidente da Assembleia Geral do FORGES - Fórum de Gestão do Ensino Superior nos
Países e Regiões de Língua Portuguesa e Diretora de Cooperação Internacional da ANPAE. Integra as seguintes
redes de investigação: Rede de Cooperação Científico-Acadêmica de Educação Superior (REDE CAES), Red
Latinoamericana de Estudios Epistemológicos em Política Educativa (RelePe), Observatório de Política e Gestão da
Educação (OBSERVA). Integra comitês e conselhos editoriais de vários periódicos científicos. Desenvolve estudos e
pesquisas nas áreas de política educacional, formação de profissionais da educação, gestão da educação e educação
superior.

Oradora
Ana Nhampule %
Doutorada em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil), foi Presidente do Conselho
Nacional de Avaliação de Qualidade e no Ensino Superior (CNAQ), órgão implementador do Sistema Nacional de
Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade do Ensino Superior.
Membro do Comité Técnico de Certificação e Acreditação da África Austral, um órgão responsável pela implementação
do Quadro Regional de Qualificações da SADC (SADC QF); Membro de Comités de Aconselhamento (advisory board)
em projetos e iniciativas continentais (Iniciativa HAQAA, Tuning Africa II, ACQF).
Experiência profissional de relevo nas áreas de gestão académica, com participação em processos de criação e
implantação de programas de formação e em projetos de investigação e extensão, e de desenvolvimento curricular,
nomeadamente na implementação de programas para educação básica, formação de professores/formadores,
formação superior em administração pública, formação política, governação, liderança e gestão.
É Vice-Reitora da Universidade Joaquim Chissano.
Orador
Im Sio Kei, Marcus &
Licenciado, mestre e doutor pela Universidade de Londres, é presidente do Instituto Politécnico de Macau.
Foi coordenador de diversos cursos, chefe da Divisão de Assuntos Pedagógicos, Diretor de Escola e Vice-Presidente
do Conselho de Administração, entre outros cargos académicos e de gestão, no Instituto Politécnico de Macau, que
integrou em 2001.
Em 2007, assume a direção da Escola de Administração Pública do Instituto Politécnico de Macau, ajudando a
mesma no desenvolvimento de um Sistema de Garantia da Qualidade, o que conduziu à obtenção de uma avaliação
positiva e inédita em Macau por parte da Agência de Garantia da Qualidade para o Ensino Superior (QAA).
Professor convidado em universidades de renome mundial, como a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a
Universidade de Londres e a Universidade Aberta de Hong Kong, foi investigador principal num elevado número de
projetos de investigação e assumiu projetos de consultoria em órgãos governamentais locais, no âmbito da tecnologia
de informação bancária.
Orador
João Pinto Guerreiro "
Licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa, master of science em Ordenamento Rural e Ambiente, doutor
em Ciências Económicas e agregado em Economia Regional pela Universidade do Algarve, é Presidente do Conselho
de Administração da A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
Além de Reitor da Universidade do Algarve (2006-2013), exerceu diversas funções no âmbito da gestão universitária,
destacando-se as de Pró-Reitor para a transferência de tecnologia e inovação e as de Coordenador do Centro Regional
para a Inovação do Algarve.
Foi também Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve (1996-2003) e do Programa Operacional
do Algarve – PROA.
Desempenhou as funções de Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), entre 2013
e dezembro de 2020.
Oradora
Sandra Zákia Sousa !
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1975), mestrado em Educação:
Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986) e doutorado em Educação pela Universidade de
São Paulo (1994). Professora da Faculdade de Educação, atuando na pós-graduação na área “Estado, Sociedade e
Educação”. O campo de pesquisa privilegiado trata de política e avaliação educacional, com produções divulgadas em
artigos e capítulos de livros.
É Diretora Executiva da ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração da Educação.
Moderador
Joaquim Mourato "
Doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidad de Extremadura (Espanha), pós-doutoramento
e pós-graduado em gestão estratégica de Instituições de Ensino Superior, pelo Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES) do ISCTE-IUL e pela Universitat Politécnica de Cataluña (Barcelona), respetivamente. Foi Presidente
do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (2013-2016) e Presidente do Instituto Politécnico de
Portalegre (2009-2017). É professor coordenador na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do mesmo Instituto,
conselheiro do Conselho Nacional de Educação, avaliador da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES), investigador integrado do VALORIZA-IPP, investigador colaborador do CIES, do ISCTE-IUL, e investigador
visitante do CHEPS - University of Twente (Holanda), membro da Direção da FORGES e do Comité da European
Quality Assurance Forum (EQAF). Os seus interesses de investigação são o desenvolvimento regional, a gestão da
performance organizacional e a gestão de instituições de ensino superior.

