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Sugestão

de Leitura

A última década tem sido marcada por mudanças dramáticas na

O livro em análise figura como um dos objetivos específicos do projeto

educação doutoral na Europa. No entanto, ao passo são ampla-

PRIDE. Este handbook tenciona fornecer informação prática sobre os

mente vistos como necessários e aceites os investimentos específi-

papéis e as atividades dos profissionais da educação doutoral. O público

cos no desenvolvimento pessoal e profissional dos candidatos a

-alvo são os administradores em educação doutoral, gestores de recur-

doutor, nas estruturas de suporte como escolas doutorais, e na

sos humanos e líderes académicos em instituições de ensino superior.

melhor qualidade da supervisão científica, negligencia-se um in-

Inclui uma série de boas práticas, ferramentas práticas e princípios ori-

vestimento adequado no desenvolvimento profissional do pessoal

entadores para incentivar o desenvolvimento profissional nas universi-

administrativo, essencial para apoiar todo este esforço.

dades.

Quem são estes profissionais? O que fazem? Porque é que são tão
importantes?

Capítulos:

O projeto PRIDE – Professionals in Doctoral Education – nasceu



Novos desenvolvimentos na educação doutoral

com o intuito de criar uma abordagem alternativa à administração



Profissionais na educação doutoral

na área da educação de terceiro ciclo. Para serem bem sucedidas,



Para compreender os papéis dos profissionais: do ponto de vista

as universidades e escolas doutorais precisam de profissionais ca-

dos recursos humanos

pazes, que forneçam e organizem formação para candidatos e su-



Desenvolvimento de pessoal

pervisores doutorais, mas que também sejam divulgadores científi-



O futuro dos profissionais

cos profissionais, que observem as necessidades do mercado de
trabalho, que monitorizem e avaliem todas as atividades nas escolas doutorais, e que contribuam para a responsabilização das universidades. A meta global do projeto PRIDE é contribuir para a
profissionalização do pessoal administrativo na área da educação
doutoral, de modo a dar melhor apoio a supervisores doutorais, a
candidatos doutorais e às partes interessadas externas.
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