
Título Evento: JORNADAS PEDAGÓGICAS “Boas práticas de docência no IST” 

Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): Jornadas pedagógicas 

promovidas pelo Conselho Pedagógico do IST em estreita colaboração com o 

Gabinete do Tutorado 

Data: 10 de Novembro 2011 Local: Centro de Congressos do IST, Lisboa 

Participante(s) da AEP/NEP: Marta Pile, Marta Graça, Isabel Ribeiro 

Objectivo: Promover e divulgar boas práticas de docência no IST 

 

Notas: 

 

Aberta pelo Presidente do IST, Prof. António Cruz Serra e pelo Presidente do Conselho Pedagógico, 
Prof. Eduardo Pereira, a primeira sessão das jornadas contou com a presença da Reitora da UTL (Prof. 
Helena Pereira), que salientou a importância deste tipo de iniciativas na promoção da qualidade das IES, 
nomeadamente ao nível do ensino. 

Aproveitou para informar os presentes sobre as iniciativas em curso no âmbito da construção de um 
sistema interno de garantia da qualidade das actividades da UTL, para o qual em muito contribuem 
discussões como as que irão decorrer neste dia. 

 

Em seguida o Prof. Pedro Ferreira do Imperial College de Londres apresentou as linhas gerais de uma 
reestruturação profunda nesta escola ao nível da organização dos cursos e metodologia de ensino, 
utilizando o conceito de Problem Based Learning. 

 

Seguiu-se um período de perguntas e respostas, e após um curto intervalo foi apresentado um vídeo 
onde se apresentavam boas práticas de docência, com base em extractos de entrevistas realizadas a 
docentes considerados excelentes (de acordo com determinados critérios aplicados no âmbito da 
avaliação dos docentes – QUC). 

Na sequência do vídeo, seguiram-se várias comunicações subordinadas ao tema “Boas práticas de 
docência” apresentadas por vários Docentes do IST. 

 

A parte da tarde teve início com uma apresentação do Prof. Pedro Lourtie sobre o desenvolvimento de 
competências para a empregabilidade, recorrendo a teorias pedagógicas no âmbito do “alinhamento 
construtivo”, seguida da apresentação do Prof. J. I Pozo da Univ. Autónoma de Madrid, que desenvolveu 
o seu trabalho com base em teorias de promoção de estratégias de aprendizagem autónoma por parte 
dos alunos. 

 

Durante toda a tarde foram apresentadas diversas comunicações de 10/15mn sobre o desenvolvimento 
de competências nos alunos com vista a aumentar a sua empregabilidade, com base em várias 
experiências de ensino levadas a cabo por docentes do IST. 

 

Finalmente, para encerrar a sessão, contou-se com a participação do Prof. Marçal Grilo, tendo-se 
prosseguido de imediato ao lançamento do livro “ Programa de Monitorização e Tutorado: promover a 
Integração e o Sucesso Académico no IST”. 

 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):  
programa disponível no servidor da AEP Z:\z_geral GEP\Formação_Seminários\2011\18_jornadas pedagógicas 

 

 

 

 

 

 


