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Departamento de Educação e Psicologia
Universidade de Aveiro, Portugal
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores
Laboratório de investigação: Políticas e Administração da Educação (PAELab)

Principais interesses de investigação/main research interests
A construção da excelência escolar, as estratégias a que recorrem escolas e famílias e o papel desempenhado pela
atividade das explicações como “sistema educativo na sombra”; as representações sobre a profissão e o trabalho
docente e os efeitos das políticas públicas em tempos de reconfiguração do papel do Estado; as políticas educativas
de carácter descentralizador e a emergência dos municípios no campo educacional.

Atividades/cargos mais importantes/activities and most importante positions
Membro de comités científicos e conselhos editoriais de revistas de referência; referee em revistas nacionais e
internacionais; membro de associações como a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) e do
Forum Português de Administração Educacional (FPAE), onde integra órgãos sociais; Representante da UA num
Conselho Municipal de Educação e colaborador de vários municípios na formação de quadros e planeamento
estratégico; realização de largas dezenas de conferências, palestras, debates e ações de formação a convite de
múltiplas instituições da sociedade civil (escolas públicas e privadas; centros de formação de professores; sindicatos
e associações de professores; universidades e politécnicos; câmaras municipais; organismos do governo central e
governos regionais, etc.); desempenho de vários cargos de gestão universitária.

Unidades curriculares lecionadas/courses taught
Administração e Políticas Educacionais I (doutoramento em Educação, Ramo Administração e Políticas
Educacionais); Administração Educacional; Políticas Educativas; Seminário de Especialização; Seminário de
Orientação (Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Administração e Políticas Educativas);
Educação e Desenvolvimento Comunitário (Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em
Educação Social e Intervenção Comunitária); Organização e Gestão Escolar (Mestrados em Ensino); Projetos de
Intervenção Educacional (Licenciatura em Educação Básica) — período a que reporta esta informação: desde 2007.

Projetos de investigação/research projects
Membro de várias equipas de investigação, destacando: 2013-2015: Entre mais e melhor escola: a excelência
académica na escola pública portuguesa (PTDC/IVC-PEC/4942/2012); 2010-2013: Projecto Xplika Internacional:
análise comparada do Mercado das explicações em cinco cidades capitais, financiado pela FCT (PTDC/CPECED/104674/2008); 2006 até hoje: Projeto “As representações sociais sobre o trabalho docente”, em colaboração
com a PUC/Fundação Carlos Chagas, S. Paulo, Brasil, envolvendo diversas universidades brasileiras e uma
argentina; 2005-2008: Projeto Xplika — O mercado das explicações, a eficácia escolar e o sucesso dos alunos,
financiado pela FCT.

Graus académicos/academic degrees
Doutoramento em Ciências da Educação, 2000, Universidade de Aveiro; Mestrado em Ciências da Educação, área
de Administração Escolar, 1995, Universidade do Minho; Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, 1982,
Universidade de Coimbra.

Orientação de dissertações e teses/post-Graduate research supervision
Orientador de várias teses de doutoramento e dissertações de mestrado, já concluídas; orientador de um estágio de
pós-doutoramento internacional e de um estágio de doutoramento europeu; orientador de várias teses e
dissertações em curso.

Outros (avaliações científicas e institucionais, etc.)/others (scientific and institutional evaluations, etc.)
Membro de mais de 20 júris de doutoramento e mais de 100 júris de mestrado, para além de outros júris de seleção
de candidatos aos cursos da UA, de avaliação do desempenho docente de professores dos ensinos básico e
secundário, de avaliação externa de escolas básicas e secundárias, etc. Integrou várias comissões científicas e
organizadoras de eventos científicos na área da Educação.

Publicações mais recentes/recent publications
Publica regularmente os resultados da investigação sob a forma de livro, capítulo de livro, artigo em revistas da
especialidade e em atas de eventos científicos.

