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*

Prof. Ana Tostões
Email*

ana.tostoes@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Phd Weeks - IST PhD Program in Architecture

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://www.docomomo.com/videos

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 Phd Week surgiu no 1º semestre de 2010 como forma de intensificar o cruzamento
de ideias e saberes entre os doutorandos de arquitectura. A acção assenta num ou
mais dias de conferências e debates, e ocorre 4 vezes por ano – outono, inverno,
primavera e verão.
A premissa deste evento centra-se no intercâmbio entre visões de investigadores
convidados e alunos, num ambiente informal.
O programa é estabelecido de acordo com um tema e engloba, numa primeira fase,
a(s) conferência(s) dada(s) por um ou mais especialistas e a apresentação das
pesquisas realizadas pelos doutorandos, seguidas por especialistas, doutorandos e
da assistência.
Estas apresentações visam confrontar o aluno com outras metodologias de
investigação, fazendo-o reflectir sobre o seu trabalho, bem como prepará-lo para o
apresentar e defender em público.
Ao evento assistem professores do mestrado e do doutoramento em arquitectura e
de outros cursos, alunos do IST e de outras universidades, e um conjunto de
personalidades interessados nos últimos desenvolvimentos destes temas.
A organização do evento é da responsabilidade da coordenadora do doutoramento
em Arquitectura, a Professora Ana Tostões, e conta com o apoio do Instituto
Superior Técnico, do CERIS, do Docomomo International e da Câmara Municipal de
Lisboa e recentemente do CITUA, entre outras instituições.
A partir dos temas tratados pelos doutorandos surge a temática para a PhD Week e
os nomes dos participantes convidados a contactar. Após confirmação dos
convidados e estabelecido um programa começa a ser feita a produção gráfica de
suporte ao evento para divulgar dentro do IST, pelos alunos e docentes do
doutoramento e mestrado em Arquitectura, pelo Departamento de Engenharia Civil,
Arquitectura e Georrecursos, seguindo-se o contacto com outras universidades e
instituições de ensino/instituições culturais. Para este propósito recorre-se a
plataformas digitais de divulgação e redes sociais com alcance internacional.

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. *

Foram realizadas cerca de 20 edições da PhD Weeks entre o final de 2010 e início
de 2019 (por exemplo Spring 2018, Autumn 2018 e Winter 2019). As sessões
tiveram lugar no Instituto Superior Técnico, nas salas 4.41, VA5, V1.04, Centro de
Congressos DECivil e Arquitectura (Pavilhão Civil e Arquitectura), Auditório Abreu
Faro (Complexo Interdisciplinar) e Salão Nobre (Pavilhão Central). As sessões
contaram com a presença de investigadores como: José Pessôa (Universidade
Federal Fluminense, Rio de Janeiro), Maya Kairamo (Aalto University, Helsinky),
Wilfried Wang (Austin, Texas), Andrea Canziani (Politecnico di Milano, Italy), Horacio
Torrent (La Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), José António Bandeirinha
(Universidade de Coimbra, Portugal), Timo Tuomi (University of Helsinki, Finland),
Miles Glendinning (University of Edinburgh, Scotland), António Pizza (ETSAB_UPC),
Ricardo Agarez (KU Leuven), Maria Fernanda Rollo (IHC-UNL), Mafalda Pacheco
(IST-ULisboa), João Santa Rita (IST-ULisboa), Vittorio Magnago Lampugnani (ETH
Zurich), Hilde Heynen (KU Leuven), Sarah Whiting (Rice University School of
Architecture, Houston), Tom Avermaete (Delft University of Technology), Marco
Mulazzani (Universidade Ferrara, Itália), Elisa Pegorim (FAUP), João Pardal
Monteiro (FAUL), Paulo Tormenta Pinto (Instituto Universitário de Lisboa), Bárbaro
Coutinho (IST-UL), Richard Klein (Ecole d’Architecture et de Paysage de Lille),
Hubert-Jan Henket (Delft University of Technology), Luiz Amorim (Universidade
Federal de Pernambuco), Maria Manuel Oliveira (Escola de Arquitectura da
Universidade do Minho), Tapani Mustonen (Europa Nostra, Finland), Setiadi Sopandi
(Universitas Pelita Harapan, Jakarta), Christian von Oppen (Bauhaus – Universität
Weimar), Harald Bodenschatz (Technische Universität Berlin), Max Welch Guerra
(Bauhaus – Universität Weimar), Piero Sassi (Bauhaus – Universität Weimar), Uwe
Altrock (Universität Kassel), Ruth Verde Zein (Mackenzie, São Paulo), Fernando
Campos (IST-UL), Zara Ferreira (IST-UL), Naeem Abrar (IST-UL) e Marianna
Cardoso (ENSAS). As conferências criam uma oportunidade de investigação e
contribuem para promover um ensino de excelência e o fortalecimento de redes de
investigação. Com a participação entre 50 e 100 pessoas por sessão, promoveu a
divulgação de redes de investigação a nível nacional e internacional, assim como a
visibilidade e o reconhecimento externo das boas práticas de investigação do IST.
A PhD Week, com o suporte do Docomomo International (organização sediada no
IST), editou pela IST Press dois livros: "The Mediterranean Question", 2016 (ISBN:
978 989 8481 53 5) e "The Shape of the City", 2016 (ISBN: 978 989 8481 52 8).

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 *
Inicialmente, os alunos do programa do doutoramento de Arquitectura identificaram
que não existia intercâmbio de ideias entre si. Visto que a apresentação da proposta
à comissão de acompanhamento de tese (CAT) só ocorre uma vez durante o
decorrer do doutoramento, demonstrou-se necessário realizar mais eventos que
proporcionassem um ambiente de exposição e discussão saudáveis para os alunos
e o sucesso das respectivas investigações.
Primeiramente, os oradores eram convidados do exterior, sendo posteriormente
integrada a participação de alunos de doutoramento em discussões abertas com
convidados e outros participantes, que é actualmente o cerne das PhD Weeks.
Sendo a PhD week um evento que pretende fomentar uma visão de investigação em
arquitectura no IST enquanto percurso colectivo e não estritamente individual, sendo
por isso um medidor de sucesso contribuindo para a redução da taxa de abandono
do programa de doutoramento que se verificou desde a primeira sessão.
O nível de aderência demonstrou ser outro factor de avaliação. De ano para ano, as
PhD weeks contam com um número cada vez mais elevado de participantes,
incluindo professores e alunos de outros anos, professores de outros departamentos
e personalidades da cultura e da ciência.
Ultimamente, para promover o debate e a proximidade entre participantes, tem-se
optado por modelos mais informais que os grandes auditórios, que não permitem
trabalhar a disposição da sala e de adaptar o mobiliário a configurações informais,
como mesas em ilhas.

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. *

As PhD weeks para além de proporcionarem a transmissão de conhecimentos
científicos e de métodos de investigação entre doutorandos, promovem o debate
entre alunos, investigadores e profissionais de renome sobre temas de investigação
(teses de mestrado, doutoramento,...), num ambiente informal, envolvendo os
doutorandos em redes de excelência internacionais, procurando quebrar a hierarquia
rígida e distanciamento existente, promovendo um espaço de colóquio, discussão e
estímulo a uma investigação inovadora e ensino de excelência.
O modelo das PdD weeks, neste caso aplicado ao Doutoramento em Arquitectura,
pode ser replicado facilmente para outros programas doutorais, onde deve ser
salvaguardada a participação de alunos, investigadores e profissionais na mesma
sessão, num ambiente informal e de forma periódica.

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.

