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Formação

do potencial russo

Formação do potencial nacional

para a participação da comunicade

educacional russa em programas

nacionais e internacionais na área

da assistência ao desenvolvimento

internacional na esfera do ensino
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Programas do Mestrado

Dois programas do Mestrado na cooperação de

Universidades russas e estrangeiras

• «Medição dos avanços lectivos dos alunos»

• «Avaliação da qualidade dos sistemas

educacionais»

Auditório visado: especialistas da Rússia e de

países em desenvolvimento

Implementação do sistema de formação de

especialistas na área da avaliação da qualidade do

ensino e da política educacional



O programa de grants pequenos (até USD 

10.000,00) está orientado para o apoio às 

pesquisas na área da avaliação da qualidade 

do ensino escolar

Participantes: equipas de pesquisadores mistas –

cientistas da Rússia e de países em

desenvolvimento

Programa de grants

pequenos

Desenvolvimento dos contactos profissionais entre

cientistas da Rússia e de países em

desenvolvimento na área da avaliação da

qualidade do ensino



Pesquisas práticas

Realização de pesquisas aplicadas e elaboração

de metodologias modernas na área da avaliação

da qualidade do ensino

Instrumentário do monitoring das

competências lectivo-disciplinares dos alunos

da escola primária

Análise aprofundada das pesquisas

comparativas internacionais (PIRLS, PISA)

Instrumentário da avaliação do grau de

competência informativo-comunicativa dos

alunos



Actividades lectivas

Desenvolvimento do potencial de peritagem russo

por meio da divulgação dos conhecimentos

modernos na área da avaliação da qualidade do

ensino, da política educacional e do apoio ao

desenvolvimento

Conferências

Seminários

Estágios

Cursos de formação



CCIDE

enquanto rede de organizações

O Centro de Cooperação Internacional para o

Desenvolvimento do Ensino é uma entidade

organizada sob a forma de rede, congregando

especialistas russos e estrangeiros na área da

avaliação da qualidade do ensino, da política

educacional, assim como na esfera da

assistência ao desenvolvimento internacional do

ensino

CICED

grupos de peritagemperitos

organizações-parceiras

$



Agradecemo-vos a atenção!

A equipa do Centro

trabalha para vós

www.ciced.org


