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Resumo da biografia  

Judite Medina do Nascimento – Concluiu, em 2009, o Doutoramento em Geografia 

– Ordenamento do Território e urbanismo, na Universidade de Rouen-França. Em 

2004 concluiu o Mestrado em Geografia – Planeamento Regional e Local, na 

Universidade de Lisboa. Terminou a sua Licenciatura em Geografia em 1995 na 

Universidade Estatal de Kharkov-Ucrânia. Foi Vogal e depois Presidente do 

Conselho Diretivo do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de 

Cabo Verde e é professora do quadro dessa Universidade, desde a sua fundação. 

Foi docente de Geografia do antigo Instituto Superior de Educação em Cabo Verde 

desde a sua fundação em 1996 até à sua integração na Universidade. Tem 

dedicado as suas atividades de investigação e docência aos domínios científicos: 

ordenamento do território, planeamento e gestão urbana, governança urbana, 

geografia urbana e crescimento e desenvolvimento urbanos.  Dirigiu o Centro de 

Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da 

Universidade de Cabo Verde.  É Reitora da Universidade de Cabo Verde desde 

2014, tendo renovado o mandato em março de 2018. Com Reitora da Universidade 

de Cabo Verde é a Presidente do Conselho de Administração da Universidade 

Virtual Africana (UVA), Presidente do Centro Internacional de Investigação 

Climática e Aplicações para a CPLP e África (CIICLA) e Vice-Presidente da 

Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP).  
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Resumo da comunicação 

Título da conferência. “Políticas de avaliação institucional impacto das atividades 

de investigação e   de extensão na Universidade de Cabo Verde” 

Autora: Judite Medina do Nascimento 

Resumo: 

A presente comunicação abordará 3 aspetos fundamentais do desenvolvimento da 

Universidade de Cabo Verde, enquadrados no sistema nacional de ensino superior 

no país: começaremos, num primeiro momento, por descrever o sistema de 

avaliação institucional na Universidade de Cabo Verde, enunciando os critérios e 

fundamentos das políticas e dos parâmetros, mas igualmente do modelo utilizado. 

Num segundo momento apresentaremos uma reflexão acerca dos impactos no 

desenvolvimento institucional e na avaliação de desempenho, das atividades de 

investigação e de extensão universitária. No terceiro momento realizaremos 

reflexão crítica sobre os grandes desafios do Ensino superior público em Cabo 

Verde, com foco nas estratégias para a elevação da qualidade. Por último, 

apresentaremos algumas considerações gerais. 
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