
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA NOVA ESCOLA DOUTORAL 2013 

 

A Escola Doutoral, com o objetivo de potenciar a formação pessoal e profissional dos 

doutorandos e supervisores da UNL, oferece, desde Março de 2013, um conjunto de seis 

unidades curriculares (uc) transversais+ com a duração máxima de 3 dias cada.  

 

No ano civil de 2013 foram oferecidas seis uc: Desenvolvimento de Competências Académicas 

(5 edições), Ética da Investigação (3 edições), Comunicação de Ciência (6 edições), 

Empreendedorismo e Inovação (3 edições), Literacia da Informação (3 edições) e Propriedade 

Intelectual (3 edições).  

 

No total, 324 estudantes dos cerca de 2000 inscritos de todas as nove unidades orgânicas da 

UNL participaram nas uc oferecidas, oriundos de todas as unidades orgânicas, como mostra o 

gráfico seguinte: 

 

 

Gráfico 1 – Origem dos estudantes 

 

A avaliação que os estudantes fizeram da formação transversal oferecida pela Escola Doutoral 

leva a considerar que este tipo de resposta corresponde a uma lacuna na sua formação e que 

pode constituir uma mais-valia em relação a uma formação doutoral exclusivamente centrada 

no domínio científico.  
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Essa mesma avaliação conduziu, em alguns casos, à introdução de alterações na forma e/ou 

conteúdo de algumas das uc, de modo a irem mais ao encontro das necessidades e interesses 

dos estudantes, assim como ao desenho de três novas uc que irão entrar em funcionamento no 

ano de 2014 – Design Thinking, Comunicação Visual de Ciência e Redes Sociais para Cientistas. 

 

Complementarmente, e com o objetivo de reforçar o espírito de cooperação e a 

transversalidade de todas as atividades desenvolvidas pela Escola Doutoral, realizou-se no mês 

de junho o Workshop Cidades do Futuro/Desertificação, avaliado de forma muito positiva pelos 

estudantes presentes.  

Em 2014 haverá novo workshop cujo tema será ainda definido.  

 

A partir de maio de 2014 a Escola Doutoral irá também dar resposta a uma necessidade de 

formação expressa pelos supervisores: um curso de formação em que irão abordar-se temas 

específicos inerentes ao processo de supervisão e enquadrados pelo Código de Boas Práticas da 

UNL, bem como temas semelhantes aos que constituem a formação transversal oferecida aos 

estudantes, nomeadamente, Ética da Investigação, Propriedade Intelectual, Literacia da 

Informação.  

 

Porque para o seu bom funcionamento a Escola Doutoral considera necessário ter nos seus 

serviços recursos humanos diferenciados e profissionalizados, começou a investir na formação 

do pessoal não-académico, integrando para tal um consórcio de Escolas Doutorais que 

concorreu ao “Life long Learning Programme - Erasmus Programme” (Ref:540332-LLP-1-2013-1-

AT-ERASMUS-EIGF), com o projeto PRIDE. 

O primeiro encontro foi realizado em Outubro na cidade de Viena. O segundo encontro será 

preparado pela Escola Doutoral da UNL e terá lugar em Lisboa em Abril de 2014.  


