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ÁFRICA DO SUL
Oficialmente República da África do Sul, o país está localizado no
extremo sul da África, entre os oceanos Atlântico e Índico, com
2.798 km de litoral. É limitado pela Namíbia, Botsuana e Zimbabue
ao norte, Moçambique e Suazilândia a leste e pelo Lesoto, um
enclave totalmente rodeado pelo território sul-africano.
O país é conhecido por sua biodiversidade e pela grande variedade
de culturas, idiomas e crenças religiosas. A constituição local
reconhece 11 línguas oficiais. Duas dessas línguas são de origem
europeia: o africâner – que se originou principalmente a partir do
neerlandês e que é falado pela maioria dos brancos e mestiços
sul-africanos – e o inglês sul-africano – a língua mais falada na
vida pública oficial e comercial, porém apenas o quinto idioma
mais falado em casa.

4ª Delegação ABMES
Internacional – South Africa
Experience
A ABMES, cumprindo com o seu objetivo de desenvolvimento da
cooperação com associações e universidades de outros países,
organiza mais um programa acadêmico, científico e cultural,
desta vez com destino à África do Sul.
O propósito é conhecer o sistema de educação superior no país
e identificar as formas encontradas pelos sul-africanos para
diminuir as desigualdades sociais, promover a inclusão, elevar
o nível de qualidade da educação superior e desenvolver polos
de produção de conhecimento de excelência e tecnologia de alta
qualidade.
Quatro grandes pilares sustentarão este programa:
Desenvolvimento
de parcerias
significativas

Inclusão
Social

Educação
a distância

Programas
de tecnologia

A programação será elaborada objetivando fornecer uma ampla
visão do sistema de educação superior sul-africano e sinalizando
as possibilidades de cooperação bilateral e multilateral.
Oportunizará que cada instituição participante possa identificar
potenciais oportunidades de ações futuras, especialmente no
desenvolvimento de pesquisas conjuntas.

Conhecendo a África do Sul
A maior cidade do país é Joanesburgo, com cerca de 4,5 milhões
de habitantes. A administração oficial (governo, tribunais,
presidência e parlamento) encontra-se dispersa por Pretória
(sede do Poder Executivo, com quase 3 milhões de habitantes),
Cidade do Cabo (sede do Poder Legislativo, a segunda mais
populosa, com 3,8 milhões de habitantes) e Bloemfontein (sede
do Poder Judiciário, com cerca de 800 mil habitantes). Entre os
municípios mais populosos estão ainda Durban (3,5 milhões de
habitantes) e Porto Elizabeth (1,2 milhões).
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Muitas companhias aéreas já operam voos diretos de São Paulo
para Joanesburgo (média de 8h25min de duração).

Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world.” “The power
of education extends beyond the development of skills
we need for economic success. It can contribute to
nation-building and reconciliation.
Nelson Mandela

O Sistema de Ensino Superior
O sistema educacional da África do Sul tem reorientado seu foco
para ajudar os graduados a alcançarem uma competitividade
global e multicultural – em alguns aspectos, um resultado natural
da população diversificada da África do Sul. Com o propósito atual
de impulsionar sua infraestrutura, as universidades sul-africanas
também estão desempenhando um papel mais importante
no desenvolvimento do país, atendendo às necessidades
fundamentais dos habitantes: maximizar a inovação, reduzir a
pobreza e criar empregos. Simultaneamente, as escolas locais
estão buscando soluções para problemas internacionais como a
mudança climática, alcançados através do ensino, da pesquisa e
da extensão.
A maioria dos alunos de ensino superior na África do Sul estuda
em uma das muitas universidades públicas do país. São 26
universidades públicas com quase um milhão de estudantes,
enquanto 700.000 alunos estão registrados nas mais de 50
faculdades de ensino superior (faculdades de TVET – treinamento
técnico em educação profissional).

A África do Sul é um lugar
ideal para estudar os
desafios dos países
“em desenvolvimento”
e da própria África.
A terminologia oficial para distinguir as universidades na
África do Sul pós-apartheid é universidades de pesquisa
intensiva, universidades abrangentes e universidades de
tecnologia (Departamento de Educação, 2001). No entanto,
o legado do apartheid envolveu várias formas de distinções:
entre historicamente negras ou historicamente universidades
desfavorecidas e universidades historicamente brancas ou
favorecidas; e entre universidades rurais e urbanas.

University Rankings 2019

Top Universities in South Africa
South Africa
Rank

World
Rank

University

1

274

University of Cape Town

2

437

University of the Witswatersrand

3

450

Stellenbosch University

4

485

University of Pretoria

5

624

University of KwaZulu-Natal

6

826

University of Johannesburg

7

966

University of South Africa

8

968

University of the Western Cape

9

1083

North-West University

10

1098

North-West University

Fonte: www.webometrics.info

Instituições previstas
para a programação da
4ª Delegação ABMES Internacional:
• University of Johannesburg
• Witswatersrand University
• University of the Free State
• University of South Africa (Unisa)
• University of Pretoria
• Tshwane University of Technology
• University of Kwazulu Natal
• Durban University of Technology
• Stellenbosch University
• University of Cape Town

Programação
Programação Preliminar
Data

10/10

Local

Joanesburgo

Programação
Deslocamento para Joanesburgo,
África do Sul
Acomodação nos hotéis
Jantar com programação cultural
Soweto (antigo bairro de segregação
racial)
Casa de Mandela
Carlton Centre

11/10

Joanesburgo

Museu do Apartheid (conta a história
do apartheid)
Parque Pilanesberg (big 5 - os cinco
mamíferos mais difíceis de serem
caçados)
Lion Park (leões, girafas e filhotes de
leão)
Sun City
Kruguer Park

12/10

Joanesburgo

Constitution Hill (a mais alta corte
judiciária do país)
Complexo Old Fort Prison (prisão que
abrigou muitos presos antes do início
da democracia na África do Sul

13/10

Joanesburgo

14/10

Joanesburgo

15/10

Pretória

University of Johannesburg
Witswatersrand University
University of the Free State
University of South Africa (Unisa)
Church Square e o Palácio da Justiça,
onde Nelson Mandela foi condenado
em 1964

16/10

Pretória

Prefeitura e Union Buildings, onde
Mandela se tornou presidente em 1994
Kruger House, a antiga casa do líder do
Boer, Paul Kruger
University of Pretoria

17/10

Pretória

Tshwane University of Technology
Conselho Sul Africano de Pesquisa
Científica e Industrial (CSIR)

Preliminar
Data

Local

Programação
Centro Histórico de Port Elizabeth
Red Location Museum

18/10

Porto
Elizabeth

Nelson Mandela Bay Stadium
Route 67 na Donkin Reserve
SAMREC: centro de proteção aos
pinguins
Templo Hare Krishna
KwaMuhle Museum
Estádio Moses Mabhida

19/10

Durban

Caminhada pela Golden Mile
Suncoast Cassino
Ushaka Marine World
Passeios noturnos de gondola

20/10

Durban

University of Kwazulu Natal
Durban University of Technology
Prisão de Nelson Mandela
V&A Waterfront
Table Mountain
Cabo da Boa Esperança

21/10

Cidade do
Cabo

Praia dos Pinguins (Boulders Beach)
Groot Constantia (Vinícola)
Zeitz MOCAA (Museu Africano de Arte
Contemporânea)
Boo-Kap (casas coloridas)
Kirstenbosch National Botanical
Garden

22/10

Cidade do
Cabo

23/10

Cidade do
Cabo

24/10

Cidade do
Cabo

Stellenbosch University
Research Center
University of Cape Town
Research Center
International Student Center
Cape Town Research Center
Retorno de trem noturno para
Joanesburgo
Retorno para o Brasil
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Faça a pré-inscrição
e garanta sua vaga na
4ª Delegação ABMES
Internacional – South Africa
Experience!

ABMES
(61) 3322-3252
relacionamento@abmes.org.br

Para mais
informações,
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