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*

Visita Virtual ao Técnico

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://www.youtube.com/watch?v=EfbnLrJj5OY

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 visita virtual ao Técnico foi concebida para ultrapassar a impossibilidade de acesso
aos espaços do Técnico no 2º semestre de 2019/2020, com o consequente
cancelamento das habituais visitas dinamizadas pelos Guias do NAPE, devido às
restrições da pandemia. Com várias visitas individuais e de grupo escolar agendadas
e canceladas, feiras de ensino transpostas para formato online, muitas dúvidas de
candidatos ao Técnico a chegar por diferentes canais e a necessidade de preparar o
acolhimento dos novos alunos, foi necessário encontrar uma alternativa online para
dar a conhecer os campi, as condições, serviços e apoios disponíveis.
Iniciou-se então o planeamento das gravações em Julho de 2020, tendo sido
elaborado um Guião com os principais pontos de interesse e informações mais
relevantes, que foi revisto pela Área de Comunicação, Imagem e Marketing (ACIM),
para validar as informações transmitidas pelos bolseiros do Técnico, que iriam
apresentar os dois campi do Técnico. A articulação com o Núcleo de Design e
Multimédia (NDM) foi também essencial, envolvendo apoio técnico especializado,
vários equipamentos de captura de imagem e som e o respetivo trabalho de edição,
que incluiu a legendagem do vídeo na língua inglesa. As gravações foram realizadas
nos dias 21, 23 e 27 de julho nos espaços exteriores e interiores selecionados, tendo
sido concluída a produção do vídeo a 10 de setembro, atempadamente para apoiar a
transição dos novos estudantes para um ano letivo atípico.

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. *

Os objetivos associados à produção deste vídeo foram alcançados de acordo com a
calendarização prevista durante o período desafiante em que foi concebido pela
necessidade de transpor todas as atividades do NAPE para a modalidade online,
resultando numa resposta alternativa em tempo útil e eficaz para os candidatos e
novos estudantes poderem conhecer o campus que pretende frequentar de modo
eficiente.
O vídeo foi disponibilizado na Comunidade IST TV do Youtube e publicado no
Facebook do Técnico, tendo sido utilizado como recurso inicialmente na Cerimónia
de Boas-Vindas aos novos estudantes em 33 sessões Zoom na Semana de
Acolhimento dos 2º Ciclos e em 18 sessões do 1º Ciclo, incluindo nas 2 sessões
paralelas de receção dos estudantes de mobilidade no 2º e no 2º semestre do ano
letivo 2020/2021. Posteriormente, este recurso permitiu otimizar o processo de
divulgação no exterior, levando o Técnico a Escolas, feiras virtuais de oferta
formativa, como a Inspiring e a Unlimited Future, e ainda permitiu complementar os
atendimentos personalizados realizados por videochamada.
Atualmente, o vídeo está publicado na página da Área de Comunicação, Imagem e
Marketing (http://acim.tecnico.ulisboa.pt/nucleo-de-apoio-ao-estudante-nape/),
potenciando a acessibilidade num contexto de especial elevada procura na web.

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,
a variedade de situações em que pode ser utilizada como recurso e o feedback
obtido por parte da população à qual se dirige.
Na Cerimónia de boas-vindas aos novos estudantes 2020/2021, o vídeo foi projetado
para mais de 2000 alunos regulares, sendo cerca de 90% dos alunos de 1º ciclo
(1443 alunos) e mais de 350 alunos de mobilidade e internacionais em 53 sessões
Zoom, tendo sido obtido feedback muito positivo neste âmbito também da parte dos
docentes envolvidos. Na Feira Virtual da Inspiring Future o vídeo foi visualizado
diariamente ao longo do ano letivo 2020/2021, tendo tido um alcance superior a 10
000 visitantes do stand do Técnico. Nos eventos da Unlimited Future o vídeo foi
disponibilizado a cerca de 400 visitantes do nosso stand virtual. Já nas redes sociais,
nomeadamente na página do facebook do Técnico
(https://www.facebook.com/watch/?v=791784401610143), o vídeo conta com cerca
de 5,6 mil visualizações.
Uma das mais valias da produção deste vídeo é de facto a grande variedade de
aplicações. Pode ser utilizada como recurso em atendimentos personalizados (ISTO
É Conversa [https://nape.tecnico.ulisboa.pt/en/candidatos-ao-tecnico-e-divulgacao/isto-e/isto-e-co
nversa/]), em resposta a pedidos de informação via RT, em feiras virtuais (e
futuramente presenciais) de Ensino e Formação, em feiras realizadas em Escolas, e
em cerimónias institucionais, como já aconteceu. Estando disponível em plataformas
online como o youtube, o vídeo pode ser acedido de modo facilitado a qualquer
momento e de qualquer ponto do mundo, alcançando candidatos e estudantes que
por motivos geográficos ou constrangimentos da pandemia não se podem deslocar
ao Técnico.
Considerando o público a que se destina, a apresentação dos campi em que
funcionam as atividades letivas por parte de alunos, permite uma maior aproximação
e identificação dos pares, estabelecendo-se uma relação amigável e demonstrando
disponibilidade para receber e apoiar novos alunos.

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, motivada pela necessidade de ultrapassar constrangimentos das
deslocações presenciais aos campi do Técnico, é inovadora e uma demonstração de
como se podem gerar oportunidades em períodos de crise. Com este recurso
disponível, é possível agora utilizá-lo num grande conjunto de situações e contextos
de modo permanente, quer para divulgação do Técnico, quer para apoio aos
candidatos, podendo ainda potenciar a procura de esclarecimentos e apoio do
NAPE, quer para acolhimento e integração de novos alunos, nacionais e
estrangeiros.
A visita está legendada em inglês, sendo possível replicar esta prática e explorar as
suas potencialidades de modo diferenciado adaptando-a a outros públicos e
contextos. O objetivo desta iniciativa foi, num primeiro momento, apresentar o
campus Alameda e o campus Taguspark e poderá ser generalizável para outras
finalidades, sendo recomendável a produção de conteúdos semelhantes que
permitam apresentar laboratórios, projetos ou departamentos com interesse para os
destinatários, em que poderão ser envolvidos professores e alunos, de modo a
enriquecer e a estabelecer desde logo um sentido de comunidade no 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.

