ObservIST

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*

Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional (NMCI); Núcleo de Apoio ao Estudante (NAP
Email*

nmci@tecnico.ulisboa.pt; nape@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Orientation Week - Semana de Acolhimento dos Alunos de Mobilidade

Sítio da Internet da Prática Practice internet site

http://oweek.tecnico.ulisboa.pt/ ; https://aai.tecnico.ulisboa.pt/en/programas-de-estudo/informac

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 Semana de Acolhimento (SA) dos estudantes de mobilidade (EM) incoming
decorre no 1º e no 2º semestre, na semana anterior ao início das aulas.
Os EM incoming recebem previamente o programa da SA e promove-se a
sua aproximação pela criação de grupos nas redes sociais.
À chegada ao Técnico, os EM incoming são recebidos pelo NAPE e Mentores
de Mobilidade (MM), estudantes regulares que apoiam o processo de
integração e adaptação ao Técnico, que esclarecem questões, realizam a
visita ao Campus e dinamizam atividades culturais e de desenvolvimento de
competências. De seguida o NAPE encaminha os EM para o NMCI para
finalizarem o seu processo administrativo.
No 1º semestre a SA tem lugar no Salão Nobre da parte da tarde, com a
presença do NMCI, NAPE, GOP, Tesouraria, AEIST e agências bancárias.
Segue-se um coffee-break de convívio. No 2º semestre os EM são
Resultados Alcançados (3000 caracteres)
rececionados nos próprios serviços.
Results Achieved (3000 characters)
Durante a SA é organizada a Culture Clash, cujo objetivo é a integração dos
Descrição
dos resultados
obtidos em
aos objetivos
as ao
EM na Escola
e na sociedade
- o relação
NMCI aborda
váriasprevistos,
fases de incluindo
adaptação
alterações
introduzidas
durante
a
execução
da
prática.
É
valorizada
a
apresentação
país, modo de vida, cultura e gestão do dia a dia; o NAPE disponibiliza apoiode
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
personalizado na utilização do Fénix.
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
Os EM do Campus Taguspark têm uma sessão de boas-vindas local.
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *
Na sexta-feira de manhã organiza-se a Cerimónia de Boas-Vindas, com
apresentações
do Vice-Presidente
para os Assuntos
Internacionais,
NMCI,
A
participação dos
estudantes de mobilidade
na Semana
de Acolhimento
NAPE e PSP.
Após a fotografia
de grupo,
seguem-se de
visitas
aumentou
significativamente
devido
ao envolvimento
todaaos
a Escola neste
Departamentos, o discurso de boas-vindas pelo Presidente do Técnico e um
processo.
almoço
Escola. é a integração dos Coordenadores de
Um
dos oferecido
resultadospela
a destacar
Os EM podem
inscrever-se
na Orientation
Week,
umorganização
programa dede
atividades
Mobilidade
(CM)
na Cerimónia
de Boas-Vindas
e na
uma
de integração
sociocultural
da responsabilidade
dosessão
NAPE, de
que
inclui:
visita
ao Departamento
e Laboratórios
seguida da
apresentação
- Sexta-feira
Portuguese
(serão
de gastronomia,
música
e história
do
Programa-de
Mestrado,Evening
tendo total
liberdade
para definirem
as atividades
Portuguesa),
Sunset
Party
ou Boat Party;
que
considerarem
mais
adequadas.
- Sábado
- City Rally
cidade eresultados
jantar de grupo
comida
típica,
Estas
atividades
têm pela
apresentado
muitocom
positivos:
por
um lado os
seguido
de
uma
Night
Out
num
clube
noturno
de
referência
de
Lisboa;
estudantes têm a possibilidade de conhecer o CM antes do início das aulas,
- Domingo posteriores
- Aula de Surf,
Belém entre
Tour, ambos
Sintra Trip
ou BeachaDay.
facilitando
contactos
e diminuindo
distância que
possa existir entre estudante e professor; por outro lado, os estudantes têm a
oportunidade de conhecer o Departamento e as instalações que irão
frequentar durante todo o período em que forem estudantes do Técnico, bem
como os seus restantes colegas, visto que muitos CM optam por juntar a
Sessão de Boas-Vindas aos estudantes incoming com a Sessão de
Boas-Vindas aos estudantes de mestrado regulares, promovendo a sua
integração na Escola e fomentando o espírito internacional do Técnico.
Do ponto de vista de integração dos estudantes, o fim-de-semana completo
de atividades permite não só que os estudantes interajam e criem laços entre
si com aqueles que serão os seus colegas durante o período que passam no
Técnico, como também que conheçam a cidade que os acolherá durante o

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 *

Várias melhorias foram sendo introduzidas ao longo dos anos até se chegar
ao modelo atual.
Inicialmente a organização era exclusiva do Núcleo de Mobilidade e
Cooperação Internacional, tendo sido posteriormente integrada na Semana
de Acolhimento dos novos estudantes com a participação de toda a Escola.
A Cerimónia de Boas-Vindas foi também substancialmente melhorada. Os
CM (ou seus representantes) passaram a participar neste evento, onde são
formalmente apresentados aos estudantes, levando os estudantes aos seus
departamentos, onde organizam uma Sessão de Boas-Vindas.
Este modelo de receção aos estudantes de mobilidade foi pioneiro e teve
Carácter
Inovador
Transferibilidade
(2500avaliar
caracteres)
início em setembro
de e
2016,
pelo que foi necessário
junto dos CM o
Inovativ
and Transferability
(2500 Foi
characters)
impactoCharacter
e pertinência
desta Cerimónia.
enviado um Questionário aos 21
CM convidados,
obtendo-se
os da
seguintes
resultados:
Descrição
dos aspetos
inovadores
prática em
termos internos (no IST) e externos
● 7 CMsuperior),
indicaram
que
a Cerimónia
decorreu
muito bem
e que a mesma
(ensino
bem
como
dos elementos
que possam
ser replicados
num contexto
diferente
e
eventuais
recomendações
a
ter
em
conta
num
exercício
de
benchmarking
deverá ser mantida por ter apresentado melhorias significativas face aos
Description
of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
anos anteriores;
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *
● 2 CM valorizaram, em particular, o espaço dado para a realização da
conversa individual com o seu grupo de estudantes, e que permitiu que os
O carácter inovador reside no facto de integrar os EM nas atividades oficiais
Coordenadores se apresentassem e dessem as primeiras informações gerais
de acolhimento e boas-vindas que o Instituto Superior Técnico organiza
aos novos estudantes;
anualmente, contribuindo assim para um maior sentimento de pertença à
● outros CM salientaram a fotografia de grupo, o ritmo e ambiente do evento.
comunidade IST e para uma melhor integração no ambiente e na estrutura da
De forma a monitorizar a evolução da receção aos estudantes o NAPE
Escola, por parte dos estudantes incoming, que todos os anos chegam à
implementou uma série de instrumentos de avaliação nomeadamente
Escola no 1º e 2º semestre.
inquéritos de satisfação aos estudantes participantes na semana de
A SA, Welcome Ceremony e Welcome Sessions são um exemplo de práticas
acolhimento, que estes preenchem a partir do último dia das suas atividades
que foram transferidas do modelo de acolhimento ao estudante regular,
e num prazo de uma a duas semanas. Posteriormente é efetuada uma
desenvolvido pelo Conselho Pedagógico do IST e pelo NAPE, e adaptadas
análise do número de participantes em cada uma das atividades da Oweek,
aos estudantes de mobilidade.
nas
quais existe
do númeroPublication
de presenças, para fins estatísticos.
Divulgação
dacontrolo
Prática
Esta necessidade
decorreuPractice
não só do significativo aumento de estudantes
Também é possível avaliar, com base na interação diária com os estudantes,
incoming
nos últimos
sobretudo
da vontade
quethea Practice
Escola
tem inde
Autorizo
a divulgação
daanos,
Práticamas
na página
do ObservIST
I authorize
publication
o seu website
interesse
e satisfação com as diversas atividades desenvolvidas no
ObservIST
*
uniformizar e integrar todos os estudantes, independentemente da sua
âmbito
da sua
integração.
Pública
(acessível
fora da Comunidade
IST)
Public ((accessible outside the IST Community)
nacionalidade,
tipo de ingresso
ou tempo de
permanência
no IST.
Na generalidade os estudantes avaliam as atividades com nota entre 4 e 5
No que diz respeito às atividades incluídas na Oweek e proporcionadas aos
apenas
à Comunidade
IST)
Restricted (accessible
only to the IST Community)
numaRestrita
escala (acessível
de 1 a 5, onde
5 representa
total
satisfação
e 1 total
estudantes, estas demonstram uma preocupação acrescida com a sua
insatisfação. No último semestre obtivemos uma taxa de participação dos
integração e adaptação a uma escola e a uma cidade que, não sendo as
estudantes incoming acima de 70%.
suas, obrigado.
o serão durante
semestre que se lhes avizinha.
Muito
Thank o
you.
No inquérito de satisfação existe também um campo de sugestões e
Existe uma constante procura em inovar e melhorar o programa, de acordo
comentários, que são tidos em conta na planificação das atividades da
com feedback recebido e a nossa própria experiência, daí que em todas as
Oweek seguinte, bem como perceber as suas preferências, os aspetos que
edições seja feito um levantamento exaustivo de todas as possibilidades, no
correspondem às suas expectativas e aqueles a melhorar.
que diz respeito às atividades, percursos, refeições e experiências que
podem ser oferecidas aos estudantes incoming.

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.

