Título do workshop: Gestão de carreiras em investigação

Objetivos de Aprendizagem:
O objetivo do workshop é familiarizar os participantes com os vários aspetos da gestão de uma carreira
científica, desde o estabelecimento de objetivos e planeamento de atividades para aquisição de
competências, até ao conhecimento mais alargado do próprio sistema científico – os intervenientes,
como se articulam e são avaliados ou financiados. Pretende-se criar um espaço de reflexão sobre a
carreira individual, despertando os participantes para retirarem o máximo das oportunidades que
surgem, ou que os próprios podem criar, numa perspetiva de desenvolvimento profissional individual e
de discussão de percursos profissionais no contexto atual. Destina-se a estudantes de doutoramento,
investigadores e todos aqueles que considerem desenvolver um percurso em investigação.

Conteúdos Programáticos:
Gestão de uma carreira científica
1. Percursos em investigação – objetivos e competências necessárias:
Brainstorming inicial
Objetivos de carreira
Atividades e competências
Percursos em investigação
2. Sistema científico – o triângulo investigador/projeto/instituição
Avaliação por pares da investigação
Métricas de produção científica individual e de impacto
Tipos de instituições e avaliação
Relação investigador-instituição
3. Financiamento à investigação: que carreiras e como podem ser financiadas?
Financiamento do investigador(a) e seu projeto
Formas de participar e trabalhar em rede
Panorama nacional e internacional
Financiamento institucional e panorama internacional
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