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Observatório de Boas Práticas do IST

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*

Carlos Carvalho
Email*

carlos.martins.carvalho@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Observatório de Rankings do IST

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
http://ep.tecnico.ulisboa.pt/rankings/

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 *
O Observatório de Rankings do IST (ORank), no âmbito do Núcleo de Estudos e
Projetos (E&P) do IST, monitoriza regularmente o posicionamento da Univ. de Lisboa
(ULisboa) nos principais rankings universitários internacionais, nomeadamente nas
áreas de intervenção do IST, rankings sectoriais em Engenharia ou Tecnologia.
Os rankings universitários têm no atual contexto do ensino superior uma crescente
importância sendo uma ferramenta relevante na escolha das Instituições pelos seus
candidatos/estudantes, corpos docente, de investigação e técnicos e administrativos
e outros stakeholders sendo, também, o posicionamento das Instituições de Ensino
Superior (IES) nos rankings percecionado como indicador da sua qualidade.
O ORank monitoriza o posicionamento da ULisboa aquando da publicação dos
resultados dos rankings THE, ARWU, QS, US News, NTU, entre outros, e publica
uma análise detalhada do desempenho da ULisboa nas áreas do IST.
Neste contexto, tendo em conta a metodologia adotada por cada ranking, o seu
sistema de indicadores e coeficiente de ponderação específicos, o ORank tem como
missão disponibilizar informação de forma clara e objetiva das suas principais
características, assim como os resultados e indicadores de performance.
Por conseguinte, são elaborados relatórios por ranking onde consta uma análise
detalhada das metodologias utilizadas, dos pesos atribuídos aos respetivos
indicadores sendo identificados pontos de melhoria e consequentes recomendações
com o objetivo de melhorar os processos internos do IST.
Desta forma, cremos que o IST estará melhor preparado para atrair melhores
alunos, docentes, investigadores e técnicos e administrativos, construindo uma
melhor reputação e imagem internacionais, por um lado, e será capaz de ganhar
mais visibilidade atraindo financiamento, por outro.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Criado e a funcionar desde 2015, o ORank alicerça-se em trabalho desenvolvido no
E&P antes da criação desta estrutura, contando com a experiencia e know-how pré
existentes. Os resultados das monitorizações elaboradas são disponibilizados no seu
website bem como análises às suas metodologias, ligações web e artigos diversos.
Os estudos elaborados por Ranking são enviados para o Conselho Científico do IST
e são também elaboradas outras análises quando solicitadas pelos órgãos de gestão
e/ou por diferentes unidades académicas do IST. O ORank compila, organiza e
fornece a informação institucional para dar resposta a pedidos das agências de
rankings, nomeadamente, U-Multirank, WUR THE e QS.
No âmbito das suas atividades o ORank tem marcado presença em várias iniciativas
nacionais e internacionais, destacando-se a participação na 9ª Conferencia do
Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG Observatory) que se
realizou entre 23 e 25 de maio em Hasselt, Bélgica, através da apresentação da
comunicação intitulada: “Accreditations & Rankings: the experience of Técnico
Lisboa”. Nesta Conferencia sob o tema “Accreditation and Rankings – Two roads to the
same goal?” o ORank apresentou o trabalho que tem vindo a realizar utilizando os
resultados dos rankings num processo de “reverse engineering” em busca da
melhoria.
Esta participação do ORank no IREG promoveu o estabelecimento de contactos com
outras universidades europeias. Destes contactos e com base no trabalho
desenvolvido pelo ORank e na experiencia acumulada, formou-se um consórcio e
submeteu-se uma proposta ao programa ERASMUS+ em fevereiro de 2019 (Project:
Learning and Exchanging Good Practices and Approaches in University Rankings –
LEAGUE) para a criação de estruturas de monitorização e análise de rankings em
países emergentes, nomeadamente Arménia e Geórgia, países com que o Técnico
tem desenvolvido parcerias em diversas áreas.

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 *
O ORank respondeu com sucesso às motivações que levaram à sua criação e
reformulação ao longo dos anos. Atualmente, é considerado essencial para a
monitorização do posicionamento do IST e da ULisboa nos rankings internacionais e
para a promoção da melhoria contínua dos processos que influenciam o
posicionamento do IST nos Rankings. A metodologia e os procedimentos adotados
e revistos durante a sua atividade têm permitido definir e melhorar procedimentos e
qualidade das atividades de ensino ID&I no IST. Atualmente, os órgãos de Gestão
reconhecem a eficácia dos mecanismos de “reverse engineering” para a promoção da
melhoria e valorizam o impacto deste processo na avaliação do IST nos rankings
internacionais. Também agências de rankings como o IREG reconheceram
publicamente os resultados deste modelo na promoção interna da melhoria contínua.
O processo de avaliação e monitorização é feito com base em contributos recolhidos
no sentido de a informação ser dada de forma mais clara, objetiva e útil para os
utilizadores do site do ORank.
De facto, é solicitado ao observatório pelo Conselho Científico, órgãos de gestão e
pelas diversas unidades académicas do IST informação aquando da publicação de
novos resultados dos rankings e ao longo do tempo e o ORank tem conseguido
prestar informação de forma sistematizada e mais célere, fruto das propostas de
melhoria acima referidas.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

O caráter inovador reside no facto de, através da análise dos diversos rankings
universitários, nomeadamente dos resultados em diversos indicadores, as
recomendações emanadas pelo ORank contribuírem para a melhoria de processos
internos da instituição e, dessa forma, ser um instrumento de qualidade ao informar
os órgãos decisores dos aspetos mais e menos positivos, potenciar os aspetos
positivos e influenciar as suas políticas.
A nível da transferibilidade, caso a proposta do Projecto: Learning and Exchanging
Good Practices and Approaches in University Rankings – LEAGUE referida supra seja
aceite pela Comissão Europeia, podemos considerá-la um exemplo de uma boa
prática que será replicada em países cujos sistemas de ensino superior anseiam em
estar representados nos rankings internacionais pelo prestígio, reputação e
visibilidade que daí advém .
Esta iniciativa, no formato de "reverse engineering" é inovadora no Instituto Superior
Técnico e na Universidade de Lisboa. O feedback recebido pelo Conselho Científico
e pelos órgãos de gestão do IST tem sido extremamente positivo e a metodologia
mereceu o convite do Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG
Observatory) para a comunicação do IST acima referida na sua na 9ª Conferência.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

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.

