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Dados do proponente

Applicants identification

Nome: NAPE - Núcleo de Apoio ao Estudante; TT - Área de Transferência de
Tecnologia
Email: nape@tecnico.ulisboa.pt; tt@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*
Alumni Talks

Sítio da Internet da Prática

Practice internet site

http://nape.tecnico.ulisboa.pt/alumni/ ; https://tt.tecnico.ulisboa.pt/career-discoverytecnico/alumni-talks-by-nape/

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
Comunicação

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 *
As Alumni Talks são uma iniciativa que surgiu em 2014 com o intuito de dar resposta à
necessidade dos alunos finalistas contactarem com profissionais das mais diversas áreas e
empresas, com os quais possam aprender e trocar experiências relativamente aos seus
percursos profissionais e académicos, bem como a sua entrada no mercado de trabalho,
esclarecendo as questões subjacentes que surgem nessa fase.
Assim, aliando a necessidade de um momento de partilha e a informalidade preferida pelos
alunos, surgiu a ideia de criar um pequeno-almoço como molde para este evento. Numa
Alumni Talk os alunos são distribuídos pelas diferentes mesas, cada uma com um ou dois
alumni convidados, para que durante cerca de 1h30 e num ambiente casual e intimista,
possam partilhar diversas experiências. Os alumni não só conseguem dar resposta às

questões dos alunos, como também ajudá-los a melhor traçar o rumo que pretendem dar ao
seu início de carreira.
Decorrido o período em que alunos e alumni estão sentados a disfrutar do seu pequenoalmoço, segue-se um momento de networking. Todos os alunos têm a oportunidade de
interagir com qualquer alumni, inclusivamente aqueles que não estavam sentados na sua
mesa, podendo estabelecer os contactos profissionais que os alunos tanto valorizam.
Até ao momento foram já realizadas15 edições, subordinadas a diversos temas de interesse
identificado pela comunidade, com periodicidade tipicamente semestral e com uma edição
extra, comemorativa do Dia da Mulher, em que o evento é exclusivamente destinado ao sexo
feminino.
Esta é uma ação colaborativa entre o Núcleo de Apoio ao Estudante e a Área de
Transferência e Tecnologia, sendo assim possível a ligação aos alunos e aos alumni.
O evento exige alguma logística com responsabilidades partilhadas do ponto de vista da
gestão dos convites e inscrições, através da avaliação da motivação descrita num breve
texto no momento da inscrição. É também necessário realizar a distribuição prévia
alunos/Alumni por mesas e antecipar toda a produção de material gráfico necessário à
divulgação do mesmo junto da comunidade académica. No evento são exigidos alguns
recursos no que diz respeito ao número de pessoas alocadas para apoiar o mesmo, bem
como a contratação de uma empresa de catering para realizar o serviço, com recurso a
patrocínio.

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. *

Existem vários indicadores que comprovam os excelentes resultados alcançados com esta
prática, de entre os quais se destacam:
- o crescimento do interesse por parte dos alunos, resultante do sucesso das edições
anteriores e do passa-a-palavra da qualidade do evento (que originou mais inscrições do
que vagas disponíveis);
- a inscrição repetida dos mesmos alunos que já tendo participado demostraram interesse
em conhecer novos Alumni;
- o crescente interesse também por parte dos alumni em participar, naquele que sabiam ser
um evento marcante na vida e no percurso dos alunos finalistas do Técnico;
- e ainda o feedback obtido por parte destes alunos, no sentido de terem aproveitado a
oportunidade e o contacto com os alumni para impulsionarem a sua entrada no mercado de
trabalho, tendo até mesmo em alguns casos resultado em propostas de emprego.
Desde a 1.ª Edição até à última, o número de alunos interessados ultrapassou os 750,
tendo este um evento com uma taxa de comparência elevada, em média superior a 70%.
Contámos também com a presença de mais de 60 ilustres Alumni, sendo que todos eles
demonstraram a sua vontade em voltar a participar.

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 *
Desde o início que houve a preocupação em perceber o impacto, interesse e utilidade deste
evento para a comunidade, pelo que sempre foram implementados formulários de feedback e
satisfação, enviados a todos os participantes, com o objetivo de, estatisticamente, avaliar a sua
relevância. Estes dados quantitativos e qualitativos são sempre analisados após cada evento e
antes do planeamento do seguinte, nomeadamente as questões de resposta aberta onde se
pede aos alunos que dêem sugestões de melhoria e/ou de eventuais alumni com quem
gostariam de ter a oportunidade de conversar numa próxima edição.
Neste inquéritos de satisfação, é inquirida a opinião dos alunos relativamente a alguns fatores
tais como: a duração do evento, a qualidade do pequeno-almoço, se recomendariam o evento a
colegas, se este contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal, se gostariam de ter escolhido a
mesa onde se sentariam, isto é, o alumni com quem teriam oportunidade de tomar o pequenoalmoço e ainda se têm sugestões a implementar em edições futuras. Em média, todos os
eventos, sem exceção tiveram um índice de satisfação geral muito positivo.
No que respeita aos alumni, e ainda que a recolha de feedback seja realizada com um carácter
mais informal, o feedback é extremamente positivo, não só pela possibilidade de regresso ao
Técnico (e ao Salão Nobre, que tantas gerações marcou), como pela possibilidade de partilhar
as suas experiências com os atuais alunos e ainda contribuir para a transição Técnico - mercado
de trabalho dos nossos estudantes. Estes eventos têm possibilitado a alguns dos nossos
estudantes visitas a algumas empresas onde os nossos alumni trabalham, oportunidades de
estágios de verão ou mesmo ofertas de emprego, e ainda desmistificar tabus sobre o mercado
de trabalho.

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. *

Esta iniciativa, pioneira no contexto universitário e nas áreas do Técnico, foi lançada pela
primeira vez em 2014, numa ótica de não só promoção da empregabilidade e tomada de
decisão informada, bem como do convite ao regresso à escola dos nossos Alumni para partilha
das suas experiências. A boa experiência, originou a criação de um conjunto de outros projetos
lançados pelos núcleos de estudantes do IST, com o objetivo de promover a partilha de
experiências entre Alumni e Alunos do IST.
As Alumni Talks são também facilmente transferíveis para outras faculdades/universidades, na
área STEM ou outras, especialmente as que estejam interessadas em fomentar os principios
inerentes à criação deste evento. Eventualmente, poderá adequar-se a cadência com que as
mesmas ocorram, atendendo à dimensão da população estudantil e comunidade alumni.

Salienta-se ainda o facto de ser uma prática colaborativa interserviços e de apenas ser possível
manter esta iniciativa graças ao apoio do Santander Universidades, que permite a sustentação
do orçamento inerente ao evento em todas as suas edições.

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

Muito obrigado.
Thank you.

Restricted (accessible only to the IST Community)

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.

