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SELF-REFLECTION TOOLS FOR SMART UNIVERSITIES ACTING REGIONALLY

FORMAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR
A formação para as Instituições de Ensino Superior pretende contribuir para melhorar a
perceção própria e partilhada sobre o atual posicionamento das IES e a consciencialização
L sobre o potencial latente das IES desempenharem um papel fulcral nas estratégias de
desenvolvimento regional. Sob o título “Aprimorando a participação das IES em estratégias
regionais de especialização inteligente usando a auto-avaliação”, este pacote de formação
fornece às IES uma visão geral dos principais conceitos da abordagem RE-ACT, bem como uma
orientação para o uso do HEInnovate e da ferramenta HEInnovate para RIS3. Também inclui
materiais de apoio para as atividades de acompanhamento após as IES terem realizado sua
autoavaliação com a ferramenta HEInnovate para RIS3.
No site do projeto pode ter acesso aos seguintes materiais:
Manual do formador
Orientações para a seleção de Formadores
Parte I, Módulo 1: Introdução – a Universidade Empreendedora
Parte I, Módulo 2: Aprimorando a participação da IES em estratégias regionais de
especialização inteligente usando autoavaliação
Parte I, Módulo 3: HEInnovate e a nova HEInnovate for RIS3
Parte II, Ferramentas de apoio para autoavaliação e acompanhamento
ACESSE OS MATERIAIS DE FORMAÇÃO

HEINNOVATE FOR RIS3
A ferramenta “HEInnovate for RIS3”, desenvolvida
no âmbito do RE-ACT, visa complementar a
ferramenta original HEInnovate com uma lista
suplementar de afirmações específicas para o
papel que as IES podem desempenhar no
desenho e implementação de Estratégias de
Investigação e Inovação para Especialização
Inteligente (RIS3).
Com base no conceito de colaboração entre os
atores da Hélice Quádrupla, esta ferramenta
permite às IES autorrefletir e avaliar a sua
contribuição para o RIS3, ajudando-as a
compreender, entre outras questões, quão bem
cumprem a sua missão e alcançam outros atores
com o objetivo de cooperar.
MAIS INFORMAÇÕES AQUI

FORMAÇÃO PARA
OUTROS ATORES
O

A formação para outros atores da RIS3 da hélice
tripla/quádrupla (além das IES) tem o título “Co-criação
para o desenvolvimento regional envolvendo o setor
público”. O curso oferece aos atores regionais uma
viagem pelos principais conceitos que suportam o
HEINNOVATE for RIS3 e o seu potencial para apoiar
processos colaborativos entre os atores da hélice
tripla/quádrupla ao nível regional.

No site do projeto pode aceder aos seguintes materiais:
Manual do Formador
Orientações para a seleção de Formadores e Trainees
Módulo 1: Sobre o RIS3: O que, por que, para quê?
Módulo 2: As partes interessadas da RIS3: Quem? Para quem?
Módulo 3: Alcance e beneficio da RIS3: Como? E agora?

CONTACTE-NOS ATRAVÉS:

http://ris3heinnovate.eu/
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