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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*

Rui Mendes; Ana Lucas; Sandro Santos; Vanda Ferreira
Email*

rui.mendes@tecnico.ulisboa.pt; ana.a.lucas@tecnico.ulisboa.pt; sandroterreirosantos@tecnico.ulisboa.p

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

International Staff Week

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
http://isw.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

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 International Staff Week (ISW) tem lugar no 1º semestre, normalmente entre o final
de Setembro e o ínicio de Outubro, sendo que no ano passado realizou-se entre 7 e
11 de Outubro de 2019.
A ISW tem um ambiente descontraído e informal para os participantes interagirem
com colegas de outras Universidades, partilharem as melhores práticas, discutirem
os desafios atuais da internacionalização no Ensino Superior. Simultaneamente,
além de fortalecerem os laços com os colegas internacionais, os participantes
aprimoram os seus conhecimentos e competências.
Este evento foi estruturado para incluir diferentes formatos de reuniões e
apresentações, como Key Presentations, Guest Speakers e Workshops para
partilhar as melhores práticas; Exhibition of Partner Universities, World Café Fair e
Workgroups para aumentar as oportunidades de networking e estimular a discussão
entre os participantes. A ISW decorreu em 3 faculdades diferentes da Universidade
de Lisboa: no Instituto Superior Técnico, Faculdade Letras e Faculdade de Ciências.
Na edição anterior, o evento decorreu durante 1 semana inteira (de 2ª a 6ª) em 2
campus do Técnico: Alameda (dia 7, 10 e 11 de Outubro) e Taguspark (dia 9 de
Outubro).
Para além das instalações do Técnico, também contámos com a colaboração de
outras instituições da Universidade de Lisboa: Faculdade de Letras e Faculdade de
Ciências, com um dia inteiro de programação com sessões a decorrer em paralelo
em cada faculdade no dia 8 de Outubro.
No programa esteve incluído um World Café realizado no Taguspark, na quarta-feira,
9 de Outubro, bem como uma Exhibition of International Partners realizada na
Alameda, em 10 de outubro. Estes eventos ofereceram aos participantes a
oportunidade de mostrar a toda a comunidade académica, as diferentes
oportunidades de mobilidade no exterior. Os participantes têm a oportunidade única
de promover pessoalmente as suas instituições e programas inovadores para os
alunos, professores e staff do 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. *

A ISW já conta com duas edições (2018 e 2019) e a próxima já está marcada entre
os dias 28 de Setembro a 2 de Outubro de 2020. Na edição do ano passado,
contámos com 65 participantes vindos de 42 instituições e 21 países. Em relação à
primeira edição (2018), houve um acréscimo em 2019, com mais 26 novos
participantes, mais 14 instituições e mais 3 países. Podemos concluir que houve um
grande aumento na participação.
Um dos resultados a destacar foi a Welcome Remarks onde pudemos contar com a
presença do Prof. Jorge Morgado, à altura Vice-Presidente para a Gestão
Administrativa, que fez o discurso de boas-vindas e fez uma apresentação do
Técnico aos participantes. Também pudemos contar com o Dr. Rui Mendes, à altura
Diretor da Área de Assuntos Internacionais, que fez um enquadramento geral do
funcionamento e valências de toda a Área Internacional.
Podemos ainda contar com um Meet & Greet, uma sessão onde desde ínicio foi
“quebrado o gelo” (Ice Breaker Game) para deixar os participantes mais à vontade e
que de seguida fizeram um pequena apresentação de quem eram, de onde vinham e
o que faziam (Partners Presentation).
Relativamente aos Guest Speakers pudemos contar com a presença da Dra. Marina
Casals (Diretora dos Assuntos Internacionais da Universitat Rovira i Virgili), que veio
fazer uma apresentação sobre “Internationalization@Home”, atualmente um hot-topic
nesta área; também contámos com a experiência do Dr. Mirko Varano (Gestor de
Projetos Internacionais na KTH Royal Institute of Technology) para falar sobre o
Futuro do Programa Erasmus+; incorporada no painel sobre “Dynamic Networks &
Strategic Partnerships”, a Dra. Ivana Bonaccorsi veio falar sobre os “Extension
International Programs” oferecidos pela University of California San Diego; e ainda
contámos com apresentação da Prof. Dra. Elsa Henriques (Administradora Executiva
da FLAD), que veio apresentar o trabalho feito pela Fundação Luso-Americana para
o Desenvolvimento e a sua oferta formativa.
Também destacamos os “Dynamic Networks Workshops” onde os participantes
escolheram entre os 2 temas oferecidos pela Área Internacional. Um sobre
“Workshop on International Agreements and Networks” executado pelos colegas Luís
Moreira e Ana Pipio (NRI). E outro sobre “Workshop on International Mobility” dado
pelas colegas Ana Barbosa e Sílvia Santos (NMCI).
Neste tipo de eventos também é costume existir sempre uma forte componente
socio-cultural, e a ISW não é excepção, tendo na edição de 2019 proporcionado aos
participantes uma experiência enriquecedora onde a rota Lisboa-Sintra foi o foco
principal. Desde a passagem pelos Jardins e Palácio Nacional de Queluz, à visita
guiada à Quinta da Regaleira e que culminou com um Welcome Cocktail seguido de
um Social Dinner no Café Paris em Sintra. Durante o resto da semana, os

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 *
Apesar de irmos apenas para 3ª edição da ISW, houve algumas alterações de 2018
para 2019 e para 2020 já estamos a preparar melhorias em relação à organização
logística do evento.
Uma das alterações foi o facto de da edição para a de 2019, o evento ter decorrido
noutros espaços da Universidade de Lisboa, como a Faculdade de Ciências e a
Faculdade de Letras. Apesar de ser um evento da Área Internacional do Técnico,
consideramos uma mais-valia poder contar com colegas de outras instituições, com
as mais diversas áreas de formação. Este modelo permite atrair mais participantes e
não só os que trabalham em instituições com cursos STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática em português).
As melhorias que pusemos em prática devem-se ao Inquérito de Satisfação aplicado
desde a 1ª edição em 2018 e o qual replicámos no ano anterior, pelo que atualmente
podemos fazer uma comparação de respostas nos anos transactos. Tendo em conta
os dados que temos ao nosso dispôr, vamos explanar a nossa análise estatística.
Em primeiro lugar, tendo em conta que o universo foi de 65 pessoas e que
obtivémos 53 respostas válidas, a taxa de resposta ficou fixada nos 81,5%. Os
dados foram recolhidos entre 11 de Outubro a 1 de Novembro de 2019. Fizemos
uma avaliação que vai ser dividida através dos seguintes blocos (os nomes estão em
inglês, porque é a língua oficial do evento):
• Pre-Arrival Info & Support - More positive: Registration Process; Less positive: Hotel
suggestions
• Venue, support & information - More positive: Registration/Check-in in the ISW; Less
positive: Internet Access
• ISW Presentations - More positive: Guest Speakers + Dynamic Networks & Strategic
Partnerships; Less positive: Active Recruitment Strategies
• ISW Workshops - More positive: Dynamic Networks; Less positive: Short Intensive
Courses
• ISW Social Activities - More positive: Social Dinner; Less positive: Closing Cocktail
• ISW Impact - More positive: Networking; Less positive: Partnership Opportunities
A organização da ISW teve uma avaliação de 6,0 valores (muito positiva) numa
escala de 1 a 7 valores. Também existia uma secção de texto para deixar
comentários e sugestões: houve acções mais positivas (a manter) e outras acções a
repensar para aumentar a qualidade do evento. Numa comparação entre 2018 e
2019, verificamos o ponto mais positivo continua a ser o “Social Dinner” e o ponto
menos postivo continua a ser “Hotel Suggestions”. No geral, podemos concluir que foi

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 carácter inovador da ISW é verifcado por recebermos várias pessoas de todo o
mundo e onde podemos proporcionar uma semana inteira de aprendizagem, partilha
de conhecimento, novas experiências socio-culturais, estabelecimento de futuras
parceiras a nível de mobilidades, projectos ou redes internacionais.
Este evento não é só uma mais-valia para a Área Internacional, como para toda a
instituição, porque leva o bom nome do Técnico às mais diversas partes do mundo.
Esta acção permite promover a instituição de uma forma que não seria possível
através dos meios convencionais de marketing ou publicidade. A partilha de
experiências e contactos entre participantes é uma oportunidade única de alcançar
acordos, que só pessoalmente podem ser estabelecidos. É este contacto pessoal
que permite uma aproximação de vontades comuns.
Quando promovemos eventos de alcance internacional, isto permite que o Técnico
seja bem visto no panorama mundial pela qualidade organizativa do seu staff. Para
além disso, a participação de colegas de outros serviços do Técnico no painel de Job
Shadowing, permite mostrar aos participantes como funcionam os restantes
departamentos e núcleos.
Se a experiência for globalmente positiva como tem vindo a ser o caso das duas
edições realizadas até ao momento, obtemos um feedback por parte dos
participantes em voltar para o ano seguinte e recomendar vivamente a ISW a outros
colegas da mesma instituição.
Para além de ser uma mais-valia para o Técnico, enquanto instituição de Ensino
Superior de qualidade, este evento e consequentes acções permitem também
“vender” a cidade de Lisboa e Portugal não só como destino de férias, mas um sítio
onde viver e trabalhar.
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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.

