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*

NAPE - Núcleo de Apoio ao Estudante
Email*

nape@tecnico.ulisboa.pt; gestao@nape.tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

ISTO É Podcast

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://nape.tecnico.ulisboa.pt/candidatos-ao-tecnico-e-divulgacao/isto-e/podcast/

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 *
Devido aos constrangimentos que advieram da situação pandémica com o primeiro
confinamento em março de 2020, e a necessidade de transpor para modalidades
remotas as atividades de divulgação do Técnico, a conceção do Podcast ISTO É
teve como objetivo levar o Técnico aos seus potenciais candidatos. Com a
suspensão de feiras e visitas presenciais a escolas secundárias, o podcast ISTO É,
dá voz aos estudantes para responder a questões habituais dos candidatos,
relacionadas sobretudo com oferta formativa e vivências académicas. A qualquer
hora e em qualquer lugar, todos os interessados no Técnico podem utilizar o
Youtube, Instagram TV ou Spotify para acompanhar os 22 Episódios de 10/15
minutos. Além do episódio sobre os campi, programas de mobilidade, spin-offs e
outras oportunidades, oferecidas pelo Técnico; do episódio sobre o NAPE (Programa
Mentorado, semana de acolhimento, Workshops); e do episódio dedicado aos
núcleos de estudantes, projetos e atividades extracurriculares; foram lançados 18
episódios sobre a Oferta Formativa do 1º Ciclo. De abril a julho, procurando otimizar
a resposta durante o período crítico para a tomada de decisão dos candidatos, os
episódios foram publicados nas redes sociais do NAPE de modo progressivo, de
acordo com o planeamento e calendarização inicial. Previamente, foram
criteriosamente definidos também os temas e conteúdos a abordar, bem como os
estudantes, projetos e núcleos a convidar. Além dos Guias do NAPE, que planearam
o projeto, divulgaram a iniciativa e redigiram os guiões dos episódios, validados pela
Área de Comunicação, Imagem e Marketing, foram também envolvidos 53 outros
alunos, nomeadamente Mentores e Embaixadores, bem como 40 Docentes do
Técnico e ainda 23 núcleos, perfazendo um total de 4 horas e 25 minutos de material
resultante.

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. *

Considerando a antecedência com que são planeadas as iniciativas de Divulgação
do Técnico, foi notável conseguir conceber e montar este projeto desta dimensão em
cerca de duas semanas em março de 2020, e começar o lançamento de episódios
em Abril para antecipar o grande volume de contactos e pedidos de candidatos do
Ensino Secundário em fase de tomada de decisão.
Em termos de alcance dos Podcasts, contabilizam-se 4200 visualizações na
plataforma Apple Podcasts do Spotify (sendo 42% de utilizadores entre os 18 e os 22
anos), mais de 20 mil visualizações no canal Youtube, e quase 16 mil visualizações
no Instagram.
O feedback recebido, direta e indiretamente, demonstra que o alcance dos podcast
também foi maior do que com as alternativas presenciais, nomeadamente em termos
geográficos mesmo com as habituais deslocações a escolas secundárias e feiras em
vários pontos do país. O link para os episódios passou também a ser disponibilizado
como parte da resposta a alunos interessados no Técnico, que contactaram o NAPE
com dúvidas sobre estudar no Técnico.

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 *
A avaliação e monitorização desta iniciativa tem como principal referência o alcance
obtido - mais de 40 mil visualizações distribuídas pelas suas 3 plataformas, a
variedade de situações em que pode ser utilizada como recurso de modo
permanente e o feedback obtido por parte da população à qual se dirige, quer direta,
através de comentários e “likes”, quer indiretamente em diversos contextos como
indicadores da sua utilidade e impacto.
Periodicamente é feita a monitorização do número de visualizações dos episódios
lançados para ajustar a divulgação efetuada, nomeadamente em alturas mais
críticas para a preparação da transição para o ensino superior, tais como a
aproximação do limite do prazo das candidaturas ao Ensino Superior, onde
procuramos reforçar através dos nossos canais de divulgação (redes sociais e outras
plataformas) a importância dos futuros candidatos tomarem uma decisão o mais
informada possível, relembrando todos os materiais produzidos pelo NAPE que têm
ao dispôr para que tal aconteça, tais como o nosso podcast e colocando-nos sempre
à disposição para nos contactar diretamente caso surjam outras questões que lá não
vejam respondidas.

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. *

A conceção de um Podcast permitiu adaptar a divulgação do Técnico e da respetiva
oferta formativa a um modelo mais digital, atual e familiar para a faixa etária à qual
se dirige. Este é um projeto inovador, principalmente considerando a abrangência
dos conteúdos e áreas, projetos, núcleos e serviços representados. Outras
Instituições de Ensino Superior lançaram pela mesma altura podcasts, tendo este
projeto sido diferenciador pela dimensão e agentes envolvidos. A replicação desta
iniciativa deverá ser repensada considerando a necessidade de manter atualizadas
informações, nomeadamente pela introdução do Novo Modelo de Ensino e pela
reestruturação dos Mestrados e Licenciaturas, sendo necessário acautelar os
recursos necessários e a uniformização da comunicação com o respeito das normas
e estratégia de comunicação do Técnico.

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.

