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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*

Ana Moura Santos
Email*

ana.moura.santos@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Design e produção dos cursos MOOC Técnico

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
mooc.tecnico.ulisboa.pt

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 Educação Superior e Internacionalização

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 *
Os 13 cursos online produzidos até o momento são desenvolvidos por meio de uma
colaboração multidisciplinar entre os professores do IST (e/ou colaboradores
externos) e a equipa MOOC Técnico. Tutores, instructional designer (1) e designers
gráficos (2) começam a conceber e projetar o conteúdo STEAM de acordo com o
modelo pedagógico do projeto. Este modelo pressupõe cursos MOOC disponíveis
para três diferentes níveis de ensino ou públicos diferentes. Cursos bridging sobre
ciências e tecnologias básicas para o secundário; cursos de graduação sobre tópicos
baseados em UC do 1º e 2º ciclos dirigidos a alunos IST e alunos STEAM
internacionais; cursos extracurriculares sobre tópicos transversais para um público
mais alargado (nacional e internacional). Os conteúdos vídeo são gravados em
português (cursos bridging, 1º ciclo e transversais) ou em inglês (cursos 2º ciclo e
transversais), mas incluem transcrições e textos noutros idiomas. Cada curso MOOC
Técnico tem uma duração planeada de 4 a 5 semanas, correspondendo a uma carga
de trabalho de 5 a 8 horas por semana. As soluções multimédia para os conteúdos,
principalmente vídeos educativos de curta e média duração, são elaboradas pela
equipa para torná-las claras, visualmente estimulantes e adaptadas ao online, onde
serão disponibilizadas. Os cursos do MOOC Técnico permitem diferentes formas de
avaliação: testes, revisão por pares e avaliação formativa, que permitem que um
participante inscrito obtenha um certificado gratuito ao ter êxito em pelo menos 60%
das atividades de avaliação. O processo de criação de um curso do MOOC Técnico
começa com uma proposta da equipa de professores/tutores e inicializa-se com
várias reuniões de kick off com a equipa. Após a validação científica dos SB pelos
tutores, o material criativo é gravado no estúdio do IST e editado pelo técnico
audio-vídeo (1). Paralelamente a este trabalho colaborativo, o corpo docente
estrutura o conteúdo do curso na plataforma MOOC Técnico.

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. *

(Objetivos dos cursos MOOC Técnico) Como se pode perceber a partir do modelo
pedagógico, os cursos MOOC Técnico têm como objetivo servir diferentes públicos:
alunos e professores do secundário, alunos do 1º e 2º ciclos, tanto IST como alunos
internacionais, e um público alargado, tanto nacional como internacional, que
necessita de reciclar conhecimentos na área STEAM. Existe uma forte
representatividade da comunidade Alumni nestes cursos. Relativamente aos
conteúdos e à sua disponibilização online, os critérios principais são a relevância
científica, tecnológica e pedagógica dos tópicos abordados, aliadas a conteúdos
multimédia atraentes e apelativos em formato MOOC. Com estes objetivos em vista,
estamos a conseguir projetar uma imagem do IST tanto a nível nacional, como
internacional. O MOOC Técnico tem atualmente participação ativa em 2 projetos
europeus financiados (World Pendulum Alliance 2019, FOSTOW 2019), e constituiu
parcerias em mais 3 propostas 2020.
(Re-edições melhoradas dos cursos MOOC Técnico) Os vários cursos produzidos
correram já em várias edições, totalizando 37 edições de cursos MOOC Técnico com
uma participação de mais de 10000 inscritos. Em geral, uma edição decorre num
intervalo de tempo limitado, entre 4 a 10 semanas, mas desde 2019 que se lançaram
2 edições self-paced (o MOOC sobre Matrizes de Markov, e o MOOC sobre Energy
Services) que é um modelo de curso sem limite de tempo de inscrição, que poderá
trazer ainda mais visibilidade ao projeto. Após cada edição de um curso MOOC
faz-se uma reunião de balanço entre tutores e equipa donde sai um plano de
melhoramento para a edição seguinte.
(Resultados alcançados) Os principais resultados até ao momento são, além da
qualidade dos conteúdos e da sua apresentação (reconhecida em feedbacks
expontâneos dos participantes dos cursos), a diversidade dos tópicos dos MOOC (ver
lista), o reconhecimento por parte do corpo docente do IST da relevância dos cursos
para as suas áreas de expertise (depois de um primeiro MOOC, voltam para fazer um
segundo), 12 implementações de flipped-classroom com base nos MOOC, e
finalmente a percentagem de 36% de participantes MOOC que são externos ao
universo IST (i.e., não são atuais alunos IST, nem Alumni, nem funcionários) e vêm
de 89 países. Finalmente, os cursos MOOC Técnico têm uma taxa de retenção
superior a 30%, que comparada com a taxa de 7,7% dos cursos MOOC do edX é
bastante superior.
(Número de cursos MOOC por área) Física: 3 MOOC produzidos e 3 MOOC em
preparação; Matemática: 3 MOOC produzidos e 1 MOOC proposto; Engenharia e
Tecnologia: 5 MOOC produzidos e 1 em preparação; Informática e Aplicações: 5
MOOC produzidos ou em produção e 2 em preparação.

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 processo de design e produção dos cursos online usa as seguintes ferramentas de
validação e monitorização do grau de adequação dos cursos ao público-alvo:
formulários de inscrição na plataforma que permitem a identificação do perfil do
participante; questionários inicial e final integrados em cada curso que é editado na
plataforma MOOC Técnico; num futuro próximo será ainda possível analisar os
muitos dados sobre as práticas de visualização dos vídeos, usando o dashboard do
Learning Analytics que está associada à plataforma. A taxa de retenção elevada dos
cursos online é a melhor prova de que os tópicos são relevantes e os conteúdos
multimédia são apelativos.
Tanscrevemos algumas respostas retiradas dos questionários inicial (4 questões
fechadas e 1 questão aberta) e final (18 questões fechadas e 4 questões abertas) de
cada MOOC. Escolhemos as seguintes questões: 1) Quais são os seus principais
objetivos para este curso?; 2) O curso correspondeu às suas expectativas/ aos seus
objetivos iniciais? Justifique. Respostas à questão 1: “Novos conhecimentos numa
área da engenharia diferente da minha, mas com a qual procuro aperfeiçoar e
complementar o meu conhecimento.”, “Mejorar mis conocimientos acerca de la física
de los drones”, “Mastery of the content to use it in my research.”, “To get a refresh on
general aspects [...] and to go a bit deep in a few topics [...] ”, “More knowledge about
how to build better and more sustainable energy services!”, “[...]uma vez que
atualmente me encontro num curso de engenharia física [...] procuro saciar a minha
busca incessante pelo conhecimento da ciência.”, “Learn more about the topic [...]
learn how to finish a course online, by planning, having deadlines, and doing
self-study”. Respostas à questão 2: “Superou as expetativas em termos do
funcionamento [...] foi uma experiência (uso do MOOC para flipped classroom)
interessante nesse aspeto que até seria desejável ter noutras cadeiras”,“ [...]
possibilitou a revisão de conceitos que aprendi há 20 anos, mas que por motivos
profissionais nao pude mais aprofundar [...] ”,“ Sim, estava à espera que o curso
ajudasse a ganhar tecnica [...] e agora sinto-me mais à vontade depois de o fazer”.
Os cursos MOOC estão sempre em constante processo de melhoramento, sendo que
em cada nova edição, e como consequência da reunião de balanço, são introduzidas
melhorias, não só nos conteúdos multimédia, mas também nos restantes conteúdos
de texto, atividades interativas e de avaliação.

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. *

Tanto o design pedagógico dos cursos MOOC Técnico, como o processo de
produção dos cursos online, têm provado ser eficazes mesmo com uma equipa
pequena. Isto deve-se ao trabalho prévio e jornadas de reflexão (sprint design) sobre
os procedimentos e organização do trabalho de equipa para criação de conteúdos
relevantes e graficamente apelativos. Os relatórios publicados até à altura, que
podem ser consultados na página (mooc.tecnico.ulisboa.pt), bem como as
apresentações em conferências internacionais, e os artigos científicos publicados no
âmbito do projeto têm sempre atraído a curiosidade da comunidade nacional e
internacional para os cursos MOOC Técnico.
Os projetos co-financiados pela EU, principalmente o World Pendulum Alliance 2019
(com parceiros do Brasil e outros países da América Latina), e o FOSTOW 2019 (com
parceiros de escolas europeias de referência, como UPV, Polimi, KTH), têm
estreitado os contactos internacionais, em particular com outras equipas de design e
produção de MOOC, como por exemplo a METID da Polimi, e a UPVx da UPV.
Recentemente, após a submissão de uma proposta à Conferência Open edX 2020,
fomos contactos pelo edX mostrando interesse na divulgação de um dos resultados
do projeto FOSTWOM.
Benchmarking: Os cursos MOOC Técnico têm um custo associado e um tempo de
produção (cerca de 6 meses), que se situa entre os MOOC produzidos pela a METID
da Polimi (custos mais elevados e iguais tempos de produção) e os MOOC
produzidos pela UPV (de baixo custo e com uma pós-produção de 2 meses). Será
importante referir, que a produção de baixo custo da UPVx tem como resultado
cursos online com um assumido pouco tratamento gráfico e com vídeos longos, que
na nossa opinião poderão ser considerados pouco didáticos. Atualmente o MOOC
Técnico está a trabalhar num modelo de negócio: alguns cursos gratuitos sem
certificação, mas sempre abertos para atrair o público internacional, e cursos com
certificação paga (verified certificates) para um público com interesses mais
específicos.
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.

