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problemática: aumento do número de alunos de pós-graduação com diferentes necessidades, perceções, expetativas, 
competências…não compatível com modelos de supervisão de investigação um para um. Reconhecimento de que as 

TIC podem facilitar o processo e promover modelos mais horizontais, colaborativos, integradores…

questão de investigação: como explorar as TIC tendo em vista promover processos de supervisão da investigação 
mais consentâneos com os desafios da sociedade atual?
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Fig. 2 – esquema ilustrativo da organização da CoP online 
(est – estudante, sv – supervisor, pe – perito externo)
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