
Nota biográfica:  

Grace Naledi Mandisa Pandor nasceu em 1953 em Durban. Recebeu a maior parte da sua 

educação no exílio e matriculou-se na Escola Secundária Gaborone no Botswana. Obteve um 

Bacharelato em História e Inglês na Universidade do Botswana em 1977, antes de sair para o 

exterior, onde posteriormente se graduou Mestre na Universidade de Londres. De volta à 

África do Sul, acrescentou à sua formação mais um Mestrado em Linguística na Universidade 

Stellenbosch em 1997. Antes de se tornar Ministra da Educação em 2004, Naledi Pandor 

esteve envolvida de várias formas em questões educacionais. Ensinou inglês no Botswana e 

em Londres e depois lecionou na Universidade de Botswana antes de se juntar à Universidade 

de Cape Town em 1989 como palestrante sénior. Após as primeiras eleições democráticas da 

África do Sul em 1994, Pandor foi eleita para o Parlamento e, em 1995, tornou-se um membro 

da Direção do ANC. Atuou como vice-presidente do Fundo de Educação Terciária da África do 

Sul de 1992 a 1995 e mais tarde como presidente deste Fundo. De 1993 a 2001 desempenhou 

o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Curadores da “Joint Education Trust” de 1993 a 

2001. 

Como membro do Parlamento, a Sra. Pandor atuou na Comissão de Educação da Carteira e 

como convocadora de uma subcomissão de ensino superior em 1994. Foi líder do ANC na 

Assembleia Nacional entre 1994 e 1995 e chefe adjunta do ANC na Assembleia Nacional entre 

1995 e 1998. Pandor foi também Vice-Presidente do Conselho Nacional de Províncias (NCOP) 

de 1998 a 1999 e como Presidente do NCOP de 1999 a 2004. 

Em 2000, a Sra. Pandor era membro do Comité Executivo Nacional do ANC e membro dos 

subcomités de educação, comunicação, arquivos e educação política. Também atuou como 

Chanceler de Cape Technikon entre 2002 e 2004. Durante este mesmo período, foi membro do 

Conselho da Universidade de Fort Hare. 

Entre abril de 2004 a maio de 2009, Pandor desempenhou as funções de Ministra da Educação 

e entre maio 2009 a outubro de 2012 foi Ministra da Ciência e Tecnologia. Foi nomeada 

Ministra dos Assuntos Internos e desempenhou este cargo entre 4 de outubro de 2012 a 25 de 

maio de 2014. Desde 26 de maio de 2014, Grace Pandor é Ministra da Ciência e Tecnologia da 

República da África do Sul. 

 

 


