4º ENCONTRO ObservIST
Observatório de Boas Práticas do IST
Parte 2 - 16 de novembro de 2021
Local: sala 4.41 em Plateia no Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e
Georrecursos (DECivil) (a confirmar)
Debate e análise de:
• metodologias práticas pedagógicas que utilizam ferramentas promotoras da
aprendizagem e o uso de novas tecnologias, incluindo soluções digitais
• práticas de acolhimento que promovam a integração de estudantes e de pessoal
docente, de investigação, técnico e administrativo.

PROGRAMA PROVISÓRIO
14h00 - Prof. Luís Santos Castro - Keynote Speaker
14h15 – Mesa redonda: INTEGRAÇÂO - O DESAFIO DO TÉCNICO PARA
INTEGRAÇÃO DE PESSOAS
Com o foco nas práticas de acolhimento que promovam a integração de estudantes e de pessoal docente,
de investigação, técnico e administrativo, nesta mesa serão discutidas/analisadas, as componentes de
integração académica e integração social sistematizando-as de forma a facilitar a sua divulgação, e, desta
forma, permitir um maior conhecimento das Boas práticas desenvolvidas na Escola e promover a melhoria
contínua no acolhimento e integração na nossa comunidade.

Moderador: Prof. Alexandre Francisco – Presidente do Conselho para a Gestão da Qualidade
Convidados:

• Luís Vieira (aluno PhD DCivil)
• Carla Boura (Apoio ao Estudante)
• Carolina Ferreira (NAPE)
• Dulce Belo (investigadora DECN)
• Gonçalo Moura (NDA)
14h45 - Debate

15h15 - Mesa redonda: BOAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Com foco nas práticas pedagógicas que utilizam ferramentas promotoras da aprendizagem e o uso de
novas tecnologias, incluindo soluções digitais, nesta mesa será analisado e discutido o tema, promovendo
a partilha de conhecimentos e troca de experiências que possam contribuir e constituir uma oportunidade
de reflexão, balanço e delineamento de estratégias, potenciadoras de inovação e qualidade nas práticas
pedagógicas.

Moderador: Prof. Raquel Aires de Barros
Convidados:

• Ana Moura Santos (docente DM)
• Beatriz Silva (docente DEM)
• Helena Silva Barranha Gomes (docente DECivil)
• Isabel Gonçalves (NDA)
• Luísa Coheur (docente DEI)
15h45 – Debate

16h15 – Encerramento da sessão
Prof. Alexandre Francisco
Prof. Luís Santos Castro
Prof. Raquel Aires de Barros
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