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Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Maria Margarida Fonseca Rodrigues Diogo - Departamento de Bioengenharia
Email*

margarida.diogo@tecnico.ulisboa.pt; laboratoriosabertos@bioengenharia.tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Laboratórios Abertos DBE

Sítio da Internet da Prática Practice internet site

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *

A actividade Laboratórios Abertos DBE é um evento anual realizado desde
2012 pelo Departamento de Bioengenharia do Técnico e com o apoio dos
núcleos de alunos de Engenharia Biológica e Biomédica e que se destina a
alunos do ensino secundário. O evento tem a duração total de 1 semana e
encontra-se dividido em 10 turnos distintos (2 turnos por dia, 1 na parte da
manhã e outro na parte da tarde) tendo cada um destes turnos a duração de
2,5 horas. Durante cada um destes turnos os vários grupos de alunos, que
poderão ser provenientes de escolas secundárias distintas (máximo de 100
alunos por turno), começam por se reunir numa sala do Técnico onde
assistem a um conjunto de palestras que incluem uma apresentação de cerca
de 20 minutos sobre o DBE, incluindo as suas várias áreas científicas de
intervenção bem como as suas ofertas formativas, seguida de duas pequenas
apresentações sobre os núcleos de alunos associados ao DBE (núcleo de
Resultados Alcançados (3000 caracteres)
alunos de Engenharia Biomédica e núcleo de alunos de Engenharia
Results Achieved (3000 characters)
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sobre a sua área de investigação e respectivos projectos em curso. Em
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
seguida, os alunos deslocam-se para vários laboratórios de ensino e
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *
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qualidade, bem como mais informados e motivados, para as várias ofertas
formativas do DBE e de outros departamentos do Técnico e contribuir para a
divulgação à sociedade da investigação que se realiza no Técnico, nas várias
áreas da Bioengenharia, contribuindo desta forma para esclarecer o que é a
Bioengenharia e as suas áreas de intervenção e fortalecendo deste modo a
ligação do DBE e do Técnico com a sociedade.
A iniciativa Laboratórios Abertos tem vindo a ser levada a cabo anualmente,
desde o ano de 2012, com os seguintes números de participantes: 899
(2012), 621 (2013), 550 (2014), 361 (2015), 760 (2016), 750 (2017) e 710
(2018). No presente ano de 2019 foi atingido o número de 760 participantes
que de acordo com a avaliação levada a cabo não deverá aumentar em
próximas edições pois este é o número máximo que o modelo estabelecido
permite comportar para que os objectivos da actividade sejam atingidos. O
elevado número de participantes revela pois uma satisfação geral por parte
dos professores e alunos relativamente a esta actividade pois ao longo dos

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *

Na sequência da mais recente edição dos Laboratórios Abertos, que foi
levada a cabo no passado mês de Fevereiro de 2019, foi realizada uma
reunião de avaliação envolvendo a docente do DBE responsável pelo evento
e os alunos responsáveis dos núcleos de alunos para fazer um levantamento
dos aspectos positivos bem como dos aspectos a melhorar no âmbito desta
actividade. Para além disso, foram também preparados e enviados inquéritos
de satisfação aos professores do ensino secundário que participaram no
evento. Estes inquéritos destinaram-se a inquirir os participantes
relativamente a vários aspectos do evento nomeadamente o seu local,
duração, desempenho dos palestrantes, desempenho dos monitores,
Carácter
Inovador
e Transferibilidade
(2500laboratoriais.
caracteres)
interesse para
os alunos
e interesse das actividades
Foi
Inovativ
Character
and
Transferability
characters)
também
solicitado
aos
professores(2500
o envio
de sugestões para melhoria da
actividade.
sequência
destada
avaliação
foitermos
sugerido
por alguns
professores
Descrição
dosNa
aspetos
inovadores
prática em
internos
(no IST)
e externos
do ensino
secundário
o envio
com antecedência
de ser
um replicados
resumo dos
(ensino
superior),
bem como
dos elementos
que possam
num contexto
diferente
e
eventuais
recomendações
a
ter
em
conta
num
exercício
de
benchmarking
conteúdos das palestras bem como das actividades e visitas laboratoriais a
Description
of innovative
aspects
internally (ate
IST)
and externally (higher education),
as well
as aspects
that pelos
may be replicated
in a
organizar
pelos
docentes
investigadores
do DBE
bem
como
núcleos
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *
de alunos. Desta forma, estes professores poderão levar a cabo uma
preparação prévia mais detalhada da visita, bem como dos seus alunos, e
Os Laboratórios Abertos DBE é uma iniciativa inovadora no Técnico na
poderão também realizar posteriormente com os seus alunos actividades de
medida em que, de uma forma organizada e periódica, é dado a conhecer a
avaliação no âmbito das palestras e das visitas e experiências laboratoriais.
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O evento Laboratórios Abertos DBE poderá ser replicado com facilidade e
elevada probabilidade de sucesso por outros departamentos do Técnico, bem
como por outros departamentos de outras escolas da Universidade de

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•
•
•
•
•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;
Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.
Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.
Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

