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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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