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Grupo	  *TRS	  
•  Grupo	  em	  rede,	  mulMdisciplinar	  e	  
geograficamente	  disperso	  para	  reflexão	  e	  
produção	  cienZfica	  

•  Grupo	  dinâmico	  e	  aberto	  dedicado	  a	  invesMgação	  
e	  desenvolvimento	  de	  potenciais	  assentes	  nas	  
redes,	  na	  tecnologia	  e	  nas	  alterações	  na	  
sociedade.	  
–  ponto	  de	  parMda:	  um	  contexto	  de	  crescente	  
complexidade	  que	  exige	  novas	  propostas	  de	  valor	  e	  
uma	  reflexão	  estruturada	  sobre	  desafios,	  impactos	  e	  
aplicações	  que	  proporcionem	  conhecimento	  com	  
valor	  social	  



Enquadramento	  

•  Turbulência	  e	  crise	  
•  ParMlha	  e	  colaboração	  
•  Reunião	  de	  competências	  e	  interesses	  
•  ParMlha	  em	  rede	  de	  mais-‐valias	  próprias	  e	  
organizacionais	  

•  Recurso	  a	  mediação	  digital	  e	  a	  plataformas	  
digitais	  que	  completam	  a	  acMvidade	  do	  grupo	  



ObjeMvos	  

•  I&D	  +	  I	  
•  Publicações	  
•  Projetos	  
•  Networking	  
•  Concursos	  
•  Interface	  com	  empresas	  
•  Outros	  



Beneficios	  

•  Estabelecimento	  de	  uma	  rede	  de	  cooperação	  
de	  reforço	  do	  potencial	  cienMfico	  	  
– Produção	  de	  I&D	  	  
– Produção	  conjunta	  de	  trabalho	  cienZfico	  
– Registo	  de	  trabalho	  em	  repositório	  cienZfico/
biblioteca	  digital	  

– Potencial	  de	  co-‐orientação	  de	  Mestrados,	  
Doutoramentos,	  Post-‐Docs	  e	  outros	  projetos	  de	  
natureza	  cienZfica	  



Eixo	  de	  atuação	  

•  Ligar	  as	  preocupações	  associadas	  com:	  
– Território	  
– Redes	  
– Sociedade	  

•  Promovendo	  o	  potencial	  de	  computadores,	  
das	  redes	  e	  do	  digital	  

•  Para	  o	  desenvolvimento	  da	  qualidade	  da	  
aMvidade	  humana	  



Grupo	  
•  Associação	  mantendo	  filiação	  de	  origem	  
•  Referência,	  no	  trabalho	  conjunto,	  ao	  TRS	  
– Menção:	  “TRS,	  Grupo	  Tecnologia,	  Redes	  e	  Sociedade”	  	  

•  Acolhimento	  de	  alunos	  em	  I&D	  e	  formação	  
avançada	  
– Mestrados	  
– Doutoramentos	  
–  Post-‐docs	  

•  Referenciação	  por	  nome	  de	  autor	  +	  email	  +	  cargo	  
+	  local	  de	  filiação	  



Linhas	  de	  invesMgação	  

•  E-‐planning	  
–  Planeamento	  estratégico	  de	  potenciais	  emergentes	  

•  Networks	  (ciência	  das	  redes)	  	  
– Novas	  formas	  de	  interação	  	  

•  E-‐learning	  
–  Suporte	  ao	  ensino	  e	  novas	  formas	  de	  aprendizagem	  

•  E-‐government	  
– Mediação	  digital	  de	  relacionamentos	  e	  interações	  
com	  e	  dentro	  do	  Estado	  



Ferramentas	  

•  Biblioteca	  digital	  
– Publicação	  e	  registo	  

•  Plataforma	  de	  E-‐learning	  
– Suporte	  à	  parMlha	  de	  documentos,	  arquivo	  de	  
email,	  escrita	  colaboraMva	  e	  videoconferência	  	  

•  Presença	  digital/WordPress	  
– Presença	  Web	  do	  grupo	  

•  Twimer	  
– Para	  divulgação	  e	  noMficação	  de	  aMvidades	  



Funcionamento	  

•  Reuniões	  	  
–  Presenciais	  mensais	  
–  Videoconferência	  quinzenais	  ou	  a	  propor	  

•  Publicações	  
– Mensal:	  iniciada	  na	  reunião	  e	  desenvolvida	  online	  
(wiki	  colaboraMvo)	  

– A	  propor:	  tendo	  por	  base	  as	  diferentes	  linhas	  de	  
invesMgação	  e	  um	  responsável	  proponente	  

•  Projetos	  
– Network	  e	  a	  propor	  



Arquivo	  em	  repositório	  
•  Na	  biblioteca	  digital	  da	  UFP	  existem	  três	  coleções:	  
–  Apresentações	  
–  Relatórios	  internos	  
–  Publicações	  

•  ObjeMvo:	  promover	  a	  divulgação	  do	  trabalho	  do	  grupo	  
TRS	  (Tecnologia,	  Redes	  e	  Sociedade)	  
–  Apresentações:	  trabalho	  realizado	  no	  âmbito	  de	  palestras	  
e	  outras	  intervenções	  públicas	  de	  membros	  do	  grupo	  

–  Relatórios	  internos:	  associam	  trabalho	  comum	  e	  publicável	  
da	  aMvidade	  do	  grupo	  

–  Publicações:	  colocação	  em	  arquivo	  aberto	  de	  trabalho	  
cienZfico,	  sempre	  que	  as	  poliMcas	  de	  direitos	  o	  permitam	  



Endereços	  dos	  recursos	  *TRS	  
•  Biblioteca	  digital:	  Biblioteca	  Digital	  UFP	  (RCAAP)	  	  

–  hmp://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3787	  	  
•  Plataforma	  de	  E-‐learning:	  Área	  *TRS_Talks	  	  

–  hmp://elearning.ufp.pt	  (com	  login)	  
–  Recursos:	  parMlha	  de	  documentos	  
–  Arquivo	  de	  email:	  trs@elearning.ufp.pt	  
–  Wiki:	  escrita	  colaboraMva	  	  
–  Reuniões:	  videoconferência	  	  

•  Presença	  digital/wordpress	  
–  hmp://tecnologiaredesesociedade.wordpress.com	  	  

•  Twimer:	  @grupo_trs	  
–  hmps://twimer.com/grupo_trs	  	  


