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Seleção da área temática: Internacionalização
Descrição da implementação da prática:
O Técnico é contactado com regularidade pelos seus parceiros no sentido de incentivar os
seus estudantes, que se encontram a realizar um período de mobilidade nessas escolas, a
participarem nas suas feiras, aproveitando para fazer a divulgação do Técnico.
Neste sentido, a Área Internacional criou o Programa de Embaixadores Internacionais do
Técnico em 2016, operacionalizado pelo NMCI, com vista à criação de uma rede de
embaixadores Internacionais que colaborarão na divulgação e na promoção do Instituto
Superior Técnico junto dos nossos parceiros, durante o seu período de mobilidade.
Estes embaixadores poderão ser estudantes nacionais que farão a representação do Técnico
aquando da sua mobilidade ou, por outro lado, estudantes estrangeiros que se encontram a
realizar um período de mobilidade no Técnico, e que demonstrem interesse em se tornarem
nossos embaixadores Internacionais, atuando também como interlocutores e promotores
privilegiados do Técnico.
Este programa aposta ainda numa ação de sensibilização aos estudantes, capacitando-os para
apresentarem institucionalmente o Técnico, divulgar os seus programas de mobilidade e de
estudo. A formação em imagem (Powerpoint e Prezzi) e em Comunicação (Como comunicar
eficazmente, Assertividade, Do’s e Dont’s) é efetuada por colaboradores do Núcleo de
Desenvolvimento Académico. A formação sobre o Técnico (Factos e Números, História do IST,
apresentação programas de Mobilidade/regras, etc) é efetuada pelo NMCI.
O trabalho dos Embaixadores Internacionais será apoiado e complementado por suportes
físicos e digitais, entre outros: flyers, booklets, apresentações de PowerPoint e vídeos.
São abertos dois períodos de candidaturas, no 1º e 2º semestre de cada ano letivo,
respetivamente nos meses de outubro e abril.

Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos
previstos, incluindo as alterações introduzidas durante a
execução da prática.
Em 2016/17 foram formados 24 embaixadores internacionais. Destes 24 embaixadores apenas
6 estudantes já submeteram o relatório, sendo uma aluna italiana de Génova e 5 estudantes
Portugueses que fizeram mobilidade na Alemanha, na China e na República Checa no 2º
semestre de 2016/17. Estão a ser emitidos os respetivos Certificados de Participação.
Aguarda-se o envio dos restantes relatórios.
De acordo com a informação que consta destes relatórios, o interesse e participação dos
alunos locais foram bastante significativos.
Em termos práticos ainda é cedo para obter resultados, uma vez que este trabalho de
divulgação do Técnico pelos embaixadores foi desenvolvido no 2º semestre de 2016/17, pela
primeira vez. Uma grande parte dos embaixadores formados em 2016/17 efetuou a mobilidade
apenas durante este ano letivo de 2017/18..

Avaliação e Monitorização
Após a participação nas várias ações de formação, os estudantes têm de efetuar a sua própria
apresentação, que será feita em Inglês, com exceção do Brasil, que pode ser em Português.
São agendadas várias sessões de apresentação de 15 minutos cada. Estas apresentações são
enviadas para o NMCI, que coloca as melhores numa Google drive, à qual têm acesso todos
os estudantes envolvidos. É-lhes recomendado que melhorem as suas apresentações, tirando
exemplos das melhores apresentações disponibilizadas e sempre que necessário são
chamados à atenção quando falham alguma informação importante nas suas apresentações.
É ainda fornecido aos estudantes uma pen com a apresentação do Técnico, com informação
sobre cada slide da apresentação e outras informações úteis. Após a realização das
apresentações é oferecido aos alunos um pack que contém uma T-shirt, uma Hoodie, um
identificador com uma fita do Técnico.
Quando os estudantes estrangeiros regressam às suas universidades de origem, ou os
estudantes Portugueses (ou Internacionais regulares) realizam os seus períodos de mobilidade
nas universidades de acolhimento, tentam envolver-se nos eventos internacionais organizados
nas respetivas universidades (de origem ou de acolhimento). Para isso devem contactar os
gabinetes Erasmus ou de Relações Internacionais, solicitando o seu envolvimento nas várias
atividades de internacionalização organizadas localmente.
Alguns estudantes tiveram dificuldade em conseguir integrar-se num evento e solicitaram ajuda
ao NMCI para contactar diretamente os parceiros. Pontualmente conseguiram-se ultrapassar
as dificuldades e a maior parte conseguiu integrar-se num evento local.
O NMCI pode ainda ajudar os embaixadores internacionais contactando antecipadamente os
parceiros e informando-os da presença nas suas universidades destes embaixadores,
solicitando que os integre nos seus eventos internacionais.

Carácter Inovador e Transferibilidade
Pela primeira vez no Técnico os estudantes tiveram preparação para ajudar na divulgação do
Técnico no estrangeiro, efetuando campanhas de marketing para atrair estudantes
internacionais.
O programa teve bastante sucesso entre os alunos regulares do Técnico selecionados para um
período de mobilidade e os alunos internacionais em mobilidade no Técnico.
De acordo com os seus testemunhos, todos eles sentiram orgulho em poder representar o
Técnico.
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