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4º ENCONTRO ObservIST 
Observatório de Boas Práticas do IST 

12 de outubro de 2021 
 

Local: Salão Nobre (campus Alameda) e transmissão streaming  

Divulgação das Boas Práticas identificadas na 6ª Call do ObservIST, 
promovendo o reconhecimento e partilha de Boas Práticas da escola com toda 
a comunidade IST. 

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 
 
09h30 Inicio da Sessão 

Prof. Alexandre Francisco – Presidente do Conselho para a Gestão da Qualidade 
Prof. Maria Teresa de la Peña Stadler– Presidente do Conselho Pedagógico  

 

09h50 Apresentação das Boas Práticas  

09h50-10h20 

 Explica-me como se tivesse 5 anos - Conversas sobre ciência no Técnico para crianças 
e adultos curiosos (BP do ano 2021) 

 Lab2Market   

 ISTO É _Podcast  

 Supervision of master theses based on Scrum  
 

10h20-10h50 

 Recuperar, organizar e disponibilizar informação digital na Biblioteca do IST: uma 
realidade em movimento  

 Faraday News  

 Safely CERIS Day Out 2020 during COVID19  

 Working@Tecnico: Avaliação dos Riscos Psicossociais no Instituto Superior Técnico  
 

10h50 Intervalo 

 

11h10 Apresentação das Boas Práticas  

11h10-11h40 

 Exonline: Utilização da plataforma openedX para a avaliação (testes, exames, fichas)  

 Mecânica I faz a diferença!  
 Grupo Comunica Ciência, para a divulgação e comunicação da ciência do Instituto 

Superior Técnico interna e externamente.  

 Visita Virtual ao Técnico  
 

11h40 Entrega dos Certificados pelo Presidente do IST 

 

12h00 Pausa para almoço  
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Mesas Redondas 

 

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 
 

 



 

3 
 

Deixe-nos o seu feedback  


