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SELF-REFLECTION TOOLS FOR SMART UNIVERSITIES ACTING REGIONALLY

L

VALIDATION WORKSHOPS
As cinco Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do projeto RE-ACT (PBS, BCE, TUKE, UBB
e UNIMC) organizaram “Validation Workshops” online, cujo objetivo principal era apresentar as
conclusões da fase de investigação, presentes no Relatório de Investigação, e validar as novas
afirmações que integrarão a nova ferramenta de autoavaliação em desenvolvimento pela
parceria.

Nos cinco países parceiros, nomeadamente Hungria, Itália, Portugal, Roménia e Eslováquia, os
resultados do Relatório de Investigação foram avaliados de forma muito positiva. Dentro dos 7
critérios de avaliação (Relevância, Qualidade, Evidência, Novidade, Valor Agregado, Usabilidade
e Sustentabilidade/ Multiplicação), a maioria dos participantes avaliou os resultados como
“Bom” ou “Excelente”, considerando diferentes vertentes da investigação. Os pontos fortes mais
valorizados foram sua relevância, qualidade e valor agregado, enquanto em alguns países,
evidência, novidade e usabilidade atingiram um resultado um pouco inferior, mas ainda assim
significativo. Embora o tema seja complexo, os participantes concordaram que é muito
importante e deve ser tido em consideração.

LER O RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

http://ris3heinnovate.eu/wp-content/uploads/2021/05/RE-ACT-Research-Report.pdf


Alguns participantes chamaram a atenção para a falta de clareza de algumas afirmações, cujo
enunciado deveria ser melhorado. Assim, os entrevistados sugeriram a simplificação de algumas
afirmações que eram demasiado longas e complexas. Não obstante, algumas afirmações foram
consideradas muito gerais e merecedoras de algum detalhe, particularmente na dimensão
"Partilha de conhecimento e colaboração". Os parceiros do RE-ACT estão a fazer as alterações
necessárias considerando o feedback recebido.

 

As afirmações estavam divididas em 8
dimensões: Liderança e Governança;
Capacidade Organizacional, Pessoas,
Incentivos; Aprendizagem e Ensino
Empreendedor; Preparando e Apoiando
Empreendedores; Transformação e
Capacidade Digital; Partilha de
Conhecimento e Colaboração; A
Instituição Internacionalizada; Medição
Impacto. 

Estas dimensões surgem no âmbito da
ferramenta já existente HEInnovate, que
serve de base à nova ferramenta
HEInnovate for RIS3.

VALIDAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES

Em relação às afirmações, uma grande
parte dos participantes considerou a
maioria das afirmações como “Boa” ou
“Excelente”. No entanto, em alguns casos,
sugeriram melhorias em termos de
redação. Adicionalmente, alguns termos
foram considerados pouco claros, como
"governança aberta", "modelo de
governança aberta", “terceira missão” e
"contaminação. 
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