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*

Rui Mendes, Ana Pipio, Ana Lucas, Joanne Laranjeiro, Joana Salgueira
Email*

rui.mendes@tecnico.ulisboa.pt; anapipio@tecnico.ulisboa.pt; ana.a.lucas@tecnico.ulisboa.pt; joanne.lar

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Sessões de Divulgação das Candidaturas Projectos Erasmus +

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://aai.tecnico.ulisboa.pt/suporte-tecnico-candidaturas-docentes-e-investigadores/

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 *
As Sessões de Divulgação dos Projectos Erasmus +, realizam-se anualmente e
dirigem-se aos docentes e não docentes do Instituto Superior Técnico e têm como
principal objectivo apresentar as diferentes linhas de candidatura dos Projectos
Erasmus +. As Sessões assumiram o actual formato após 2013, altura em que a
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) introduziu a linha de
financiamento Erasmus + 2013-2020.
A mudança de paradigma na tipologia de Projectos financiados criou a necessidade
da realização de Sessões de Divulgação focadas nas diferentes linhas de acção,
nomeadamente os Joint Master Degrees, Strategic Partnerships, Capacity Building e
Knowledge Alliances, linhas predominantemente não científicas, e maioritariamente
assentes na criação de novos programas de Mestrado e no desenvolvimento e
partilha de práticas de conhecimento entre o IST e Instituições de Ensino Superior
Internacionais.
As Sessões de Divulgação realizam-se anualmente, e têm como objectivo divulgar,
informar e esclarecer qualquer questão que os docentes, investigadores e
funcionários possam ter relativamente a qualquer uma das linhas de acção
suportadas pelo Programa Erasmus +, mas também apresentar à escola o apoio que
o Núcleo de Relações Internacionais presta a qualquer elemento da comunidade IST
que queira submeter um Projecto Erasmus +. A Sessão de Divulgação é suportada
pela existência de uma página web que contém informação detalhada sobre cada
uma das linhas de acção, bem como documentos de suporte para a submissão da
candidatura – esta página é de acesso restrito à comunidade IST.

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. *

As Sessões de Divulgação têm apresentado resultados bastante positivos, estes
resultados podem ser identificados e medidos em diferentes áreas:
- maior número e heterogeneidade dos participantes: observa-se um crescimento
global no número de participantes nas Sessões. Inicialmente apenas docentes e
investigadores participavam nestas Sessões, por via da sua participação noutras
linhas de acção, é natural que seja entre os docentes que se denota uma maior
pró-actividade e interesse neste tipo de acções. Contudo nos últimos 2 anos o
número de funcionários que participam activamente nestas Sessões tem aumentado.
Observa-se assim um maior interesse por parte dos serviços do IST em submeterem
propostas, ou participarem enquanto parceiros em propostas, maioritariamente
projectos Strategic Partnership e Capacity Building.
- maior número de propostas submetidas: o aumento do número de proposta
submetidas pelo IST, quer enquanto Coordenador ou parceiro, tem crescido em
todas as linhas de acção. Este crescimento resulta indubitavelmente da informação
disponibilizada, nas Sessões de Divulgação e no site, mas também do apoio
prestado pelo NRI durante todo o processo de concepção e submissão das
Propostas. É assim possível concluir que foram criadas as condições operacionais
para que a Escola se sinta apoiada na submissão de Projectos Erasmus +, e que
este apoio facilita o interesse e a participação no processo de internacionalização do
IST.
No período de 2015 a 2019 o IST submeteu enquanto Coordenador ou foi convidado
para participar enquanto parceiro em 126 propostas de Capacity Building, Strategic
Partnership, Knowledge Alliances e Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Em
2015 tinham sido submetidas um total de 4 propostas com participação do IST, em
2019 foram submetidas um total de 39 propostas.
- sinergia entre diferentes áreas: a presença de diferentes departamentos, áreas e
núcleos nas Sessões de Divulgação fomenta o espírito de colaboração entre
diferentes áreas no IST, a identificação de temáticas de interesse comum é um
facilitador para o desenvolvimento de Projectos conjuntos.
- maior impacto na internacionalização do IST: a divulgação de oportunidades de
Projectos financiados e co-financiados pela Comissão Europeia e a subsequente
participação nas diferentes linhas de acção do Programa Erasmus + tem contribuído
para a internacionalização do IST. Todas as presenças e participações em Projectos
contribuem para aumentar a presença e a projecção do Técnico na Europa e no
Mundo, contribuindo também para um verdadeiro trabalho colaborativo no âmbito
internacional, assente na partilha de práticas e no apoio ao desenvolvimento de
Instituições de Ensino Superior que beneficiam da reconhecida experiência do IST.

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 *
As Sessões de Divulgação dos Projectos Erasmus + nunca foram submetidas a um
processo de avaliação formal, atendendo à sua natureza e ao perfil dos
participantes. Não obstante, o NRI e a Área de Assuntos Internacionais está atenta
ao feedback informal que os docentes e não docentes partilham no final das sessões
ou em outras interacções com a equipa.
Como consequência destes contactos foram realizadas as seguintes alterações ou
melhorias:
- Estrutura e momento da realização das Sessões de Divulgação: as Sessões
tornaram-se mais específicas relativamente às tipologias dos Projectos Erasmus + e
começaram a realizar-se mais próximo da data de lançamento das candidaturas –
potenciando assim a submissão das mesmas em tempo útil.
- Apresentação de tópicos de Projectos: resultante da partilha dos anos anteriores,
no presente ano foi sugerido aos participantes que indicassem temas e tópicos do
seu interesse, para a realização de Projectos. Esta medida teve como objectivo
identificar áreas de interesse comuns com as escolas das Redes nas quais o IST
participa, nomeadamente a rede Magalhães e a rede CLUSTER, facilitando a criação
de consórcios europeus e não-europeus que potenciem o desenvolvimento de
Projectos e futuras sinergias e colaborações.
- Tipo de Informação disponibilizada: a informação disponibilizada na página web foi
incrementada e melhorada seguindo as opiniões e sugestões dos participantes, de
modo a melhor responder às suas necessidades. Esta é uma melhoria constante,
que não estando indexada às Sessões de Divulgação, encontra neste formato o
palco ideal para a recolha de sugestões.
Não obstante o facto de até ao presente não se ter realizado nenhum questionário
de satisfação relativamente às Sessões de Divulgação dos Projectos Erasmus +, tal
não significa que esta não seja uma medida a considerar e a introduzir em futuras
edições das Sessões de Divulgação, de modo a garantir que os participantes
encontram neste espaço de divulgação toda a informação necessário e que o
modelo de partilha é ajustado eficaz.
Relativamente à qualidade dos Projectos e dos Consórcios, aqui medida através do
número de Projectos aprovados e aqueles que ficaram em reserva, é também
possível observar um impacto positivo. Em 2018, dos 33 Projectos submetidos, 11
obtiveram aprovação e 5 ficaram colocados em reserva, observando-se assim uma
taxa de sucesso de 48% (33% se considerarmos apenas os Projectos aprovados).

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 Sessões de Divulgação dos Projectos Erasmus + apresentam como aspectos
inovadores o seu carácter transversal, unindo a comunidade IST e fomentando a
colaboração conjunta entre diferentes áreas, nomeadamente os Departamentos e a
Área de Assuntos Internacionais, e a Área de Assuntos Internacionais e outros
Núcleos ou Áreas de Serviços do IST. Esta transversalidade contribui para a
projecção do IST no panorama internacional, e para a afirmação da comunidade IST
como um actor no panorama do Ensino Superior Europeu e Mundial.
As Sessões de Divulgação apresentam ainda como factor inovador a conjugação de
uma actividade presencial, com o suporte electrónico, que disponibiliza toda a
informação e documentação necessária para a submissão das propostas. Na página
web, também as apresentações realizadas durante cada Sessão são
disponibilizadas.
A prática é facilmente transferível para outros serviços que necessitem de comunicar
com a comunidade IST, num formato presencial – a sucesso da implementação da
prática passa por uma eficaz e atempada divulgação da data da Sessão de
Esclarecimento, acompanhada por uma Ficha de Inscrição, que permite também à
equipa do NRI e da AAI, preparar a adaptar os conteúdos da apresentação,
antecipando questões e dúvidas, tornando assim as Sessões mais informativas e
esclarecedoras.

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.

