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Espaço Virtual
Título da Página Electrónica: European University Association
URL: http://www.eua.be/index.php
A European University Association é uma
associação de universidades e outras instituições ligadas ao Ensino Superior de 46
países. Resultando da fusão, em 2001, da
Association of European Universities e da
Confederation of European Union Rector’s
Conferences, constitui um espaço por excelência para a cooperação entre insti
tuições europeias no que respeita ao desenvolvimento do Ensino Superior e ao
debate de questões fundamentais neste
âmbito.
A página de rosto da European University
Association apresenta-se bem organizada
e é clara para o utilizador, encontrando-se
de imediato na área central as últimas notícias, seja relativas à própria associação,
seja referentes aos seus membros ou outras
instituições parceiras. A partir da coluna
direita da página, podemos aceder a todas
as publicações da European University
Association, disponíveis na sua totalidade
em formato electrónico. Trata‑se de declarações políticas desta instituição, análise
das tendências e políticas do Ensino Superior, estudos próprios, relatórios relativos
à implementação do Processo de Bolonha,
relatórios de actividades promovidas, entre
outros documentos.

Finalmente, a partir da coluna esquerda da
página de rosto, poderá aceder-se às várias
áreas e sub-áreas de trabalho da European
University Association, das quais destacamos: a totalidade das suas declarações e
posições políticas; a secção de gestão e qualidade das universidades; vários aspectos e
mecanismos de apoio às instituições no que
concerne à implementação do Processo de
Bolonha; a área de tendências de desenvolvi
mento do Ensino Superior, que produz rela
tórios anuais acessíveis nesta página; uma
área dedicada à investigação, podendo encontrar‑se o trabalho desenvolvido pela própria European University Association, formas de apoio e financiamento e mecanismos
de cooperação e parceria; uma secção relativa à qualidade do ensino no âmbito universitário, nacional e internacional, nomeadamente considerando a implementação do
Processo de Bolonha; e, finalmente, a página
das relações internacionais da instituição,
com outras organizações de todo o globo.
A página da European University Association constitui, deste modo, um recurso
valioso para a investigação no âmbito do
Ensino Superior, particularmente nas áreas
de gestão e desenvolvimento, qualidade e
políticas educativas.

Título da Página Electrónica: Directorate for Education of the Organization
for Economic Co-Operation and Development
URL: http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33723_1_1_1_1_
1,00.html
Esta é a página do Directório para a Educação da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE). Na

página de rosto, além de notícias e destaques, podemos encontrar ligações imediatas
para as últimas publicações, bem como as
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ligações às suas várias secções: Educação
Escolar e Pré-escolar; Educação Superior e
de Adultos; Educação, Economia e Sociedade; Gestão de Investigação e Conhecimento; bem como ao tópico de Ciência e
Inovação. Logo nesta página de rosto encontra-se o acesso aos três principais recursos, neste caso mais generalistas: estatísticas,
publicações e informações por países membros e também não-membros da OCDE.
Em cada uma das secções referidas, encontramos novamente os recursos indicados,
aqui mais aprofundados para cada secção.
Neste âmbito, destaca‑se a publicação
regular Education at a Glance, disponível
gratuitamente e oferecendo uma ampla

gama de dados e indicadores para os vários
países, bem como a base de dados Online
Education Database, igualmente com diversa informação.
Esta página constitui um valioso recurso
para a investigação na área da educação,
sobretudo para estudos comparativos,
sendo que a informação disponibilizada
abrange vários campos. No entanto, ainda
que apoiada por um motor de busca, a
página apresenta-se como de difícil exploração, além de se encontrarem diversas
ligações cruzadas por várias páginas.
Alfredo Campos
alfredo@ces.uc.pt

Título da página electrónica: UNESCO – European Center for Higher Education (CEPES)
URL: http://www.cepes.ro
Este é o sítio electrónico do Centro Europeu para o Ensino Superior que, pertencendo à UNESCO, foi criado em 1972 com
o objectivo de promover a cooperação ente
os vários países da Europa, América do
Norte e Israel no que concerne ao Ensino
Superior, sendo que as suas actividades se
focam sobretudo no Ensino Superior da
Europa Central e de Leste.
Aqui podemos consultar inúmeras publicações da UNESCO sobre o Ensino Su
perior, nomeadamente a revista quadrimestral O Ensino Superior na Europa,
disponível em versão electrónica em francês e russo. Em inglês estão apenas dis
poníveis os sumários e editoriais das várias
revistas desde o ano 2000. Outros estudos,
livros, artigos e monografias estão também
disponíveis nesta página. Como exemplos,
“Iniciativas legislativas no contexto do
Processo de Bolonha: uma perspectiva
comparativa” e “Gestão financeira e rela-

ções institucionais com a sociedade civil”
são estudos que abordam questões actuais
do Ensino Superior nos vários países euro
peus, não se cingindo aos países da Europa
Central e de Leste.
Este sítio electrónico pode ser útil para
quem procura informação estatística, nomeadamente o número de estudantes e
professores, o número de instituições, o
número de estudantes por 100.000 habitantes e o rácio estudante/professor no
Ensino Superior nos países da Europa
Central e de Leste desde o ano 1999-2000
até 2004-2005. Portugal, não estando contemplado nestas estatísticas, está presente
quando se dá a conhecer a legislação do
Ensino Superior em vários países europeus
e nos EUA.
Esta página, apenas disponível em inglês,
tem ainda um espaço com os contactos
postal e electrónicos do CEPES e um motor de busca que facilita a pesquisa.
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Título da página electrónica: Réseau d’Etude sur l’Enseignement Supérieur
(RESUP)
URL: http://www.resup.u-bordeaux2.fr/
A RESUP, Rede de Estudo sobre o Ensino
Superior, foi criada em 2001 com o objectivo de promover a investigação em sociologia, ciências políticas, ciências da educação e economia no domínio do Ensino
Superior. Por três grandes motivos, a sua
página, disponível apenas em francês,
pode revelar-se muito útil aos investigadores interessados nas questões do Ensino Superior. Por um lado, através dela
podem ser consultadas as Actas de jornadas científicas e colóquios organizados
pela RESUP sobre o Ensino Superior, bem
como os anúncios de colóquios a realizar
num futuro próximo. Por outro lado, esta
página apresenta um conjunto de endereços electrónicos de instituições e organismos nacionais e internacionais que trabalham na área da Educação e do Ensino
Superior, nomeadamente o Observatório
Nacional da Vida Estudantil (OVE). Este
sítio electrónico tem ainda a mais-valia de
remeter para uma página do Instituto Nacional de Investigação Pedagógica (INRP)
intitulada “O Ensino Superior sob o olhar
dos investigadores”, que consiste num
dossier de síntese do observatório da ciên-

cia e tecnologia deste Instituto. Essa página apresenta cinco reflexões sobre a
pesquisa em Ensino Superior, permitindo
ao leitor aceder imediatamente a grande
parte das referências bibliográficas destes
textos; disponibiliza uma lista de obras,
artigos e revistas científicas, não exclusivamente franceses, sobre esta matéria,
alguns dos quais podem ser consultados
em linha; e um catálogo bibliográfico que
permite pesquisar documentos escritos,
desde livros até teses e relatórios, no âmbito da Educação.
O sítio electrónico em análise remete também para um observatório de imprensa
realizado desde 1999 pela Universidade da
Borgonha sobre variadas questões da Educação. Para além de apresentar o RESUP
e de oferecer a possibilidade de se pesquisar informação acerca de mais de cem investigadores que trabalham sobre o Ensino
Superior em França, esta página, de grafismo muito simples, permite uma navegação muito fácil e intuitiva.
Aline Seabra Santos
alinefss@ces.uc.pt

