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*

Nuno Mamede, Vasco Manquinho e Inês Lynce
Email*

Nuno.Mamede@tecnico.ulisboa.pt, vasco.manquinho@tecnico.ulisboa.pt,ines.lynce@tecnico.ulisboa.pt,

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Reuniões de Fecho do semestre na LEIC

Sítio da Internet da Prática Practice internet site

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 *
No fim de cada semestre, e antes de se iniciar o próximo semestre, ocorre uma reuni
ão, convocada pelo coordenador da licenciatura, com os responsáveis por todas as
unidades curriculares para fazer o balanço do semestre findo.
Os responsáveis e os delegados produzem um relatório sobre cada unidade curricul
ar. O relatório dos docentes incluem 5 tópicos:
* Resultados das avaliações
* Trabalhos de programação com avaliação [número de alunos por grupo, tempo de
resolução pelos docentes e tempo de resolução previsto para os alunos]
* Resultados da introdução das experiências pedagógicas [indicar experiências pe
dagógicas que tenham decorrido na cadeira e comentar brevemente]
* Pontos fortes [pontos fortes desta execução]
* Pontos a melhorar [problemas ocorridos na disciplina e problemas gerados pela i
nteração com as outras disciplinas]
* Propostas de solução para os problemas [soluções para os problemas referidos a
nteriormente]
* ComentáriosSugestões gerais [indicar 2-3 medidas a implementar na próxima ex
ecução da disciplina] [se a sua uc tem precedência de uma anterior, quais os conhec
imentos que estes devem ter adquirido? preencher apenas se for regente da uc-x e e
sta uc tiver como precedência a uc-y]
O relatório dos delegados incluem 3 tópicos:
* Pontos fortes [pontos fortes desta execução]
* Pontos a melhorar [problemas ocorridos nesta execução]
* Comentários/sugestões gerais [soluções para os problemas referidos anteriormen
te]
Em cada semestre, ocorrem 3 reuniões, uma por cada ano curricular onde se debate
o resultado de experiências pedagógicas, as dificuldades sentidas, e se propõem es
tratégias para resolver os problemas detetados.
Em cada uma destas reuniões são entregues aos responsáveis pelas unidades curri
culares os relatórios produzidos pelos delegados.

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. *

Estas reuniões têm contribuído para a melhoria no desempenho dos estudantes
nestas duas licenciaturas, mas não é possível quantificar o seu impacto.

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 *
Estas reuniões têm permitido detetar os problemas com muita antecedência, sendo
possível aplicar medidas corretivas logo na próxima execução dessas unidades
curriculares.
A principal vantagem desta prática é provocar reflexão logo após a execução das
unidades curriculares, o que permite um registo nos relatórios dos docentes e dos
delegados mais rico de ideia e mais detalhado do que fosse feito um a dois meses
mais tarde no âmbito dos QUC.

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 prática não exige gasto de recursos e pode ser replicado em todas as
licenciaturas. Também não exige um aumento das tarefas associadas aos docentes
e aos delegados, pois os relatórios elaborados podem, e devem, ser
desaproveitados nos QUC.

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.

