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O projeto visa melhorar a prestação de serviços públicos à comunidade, designadamente, o tecido 

empresarial, as instituições, as entidades públicas e os cidadãos em geral. Para o efeito, o IPB pretende 

modernizar os processos administrativos e de gestão do processo educativo, que facilitem uma 

alteração cultural institucional do IPB, de modo a promover o desenvolvimento de ligações e sinergias 

entre a comunidade e o ensino superior e a investigação e desenvolvimento. A estratégia prevista 

para atingir este objetivo geral, passa pelos seguintes objetivos específicos: 

1. Desenho de modelos inovadores para a implementação de soluções eficazes e integradas, de 

cooperação com a comunidade e de aumento da eficácia do processo educativo, através de 

aprendizagem baseada na prática e focada nas necessidades e desafios da comunidade. 

2. Capacitação do IPB através do conhecimento e partilha das melhores práticas internacionais, 

relacionadas com a eficácia da cooperação com a comunidade (empresas, instituições, particulares, 

etc.), no âmbito dos processos educativos e de prestação de serviços, incluindo a utilização de 

ferramentas e instrumentos administrativos utilizados para o efeito. 

3. Implementação de uma plataforma de gestão dos processos de aprendizagem, partilhada e 

interoperacional, para a criação de um Laboratório Virtual de Inovação que irá estabelecer uma 

ligação entre a comunidade e o IPB, de modo a promover ligações e sinergias com a comunidade, de 

caráter permanente, através da apresentação de problemas e desafios reais e realização de atividades 

de investigação aplicada envolvendo os estudantes de uma forma mais imersiva no desafio da 



transferência de conhecimento para a comunidade com desenvolvimento de competências para a 

vida ativa. 

4. Extensão do Sistema Interno de Garantia da Qualidade aos processos educativos das Escolas do 

IPB, certificação do IPB na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e implementação 

de um sistema de monitorização de níveis de serviço para avaliação da prestação dos serviços públicos 

visados pelo projeto, da satisfação dos utentes e de certificação de qualidade dos mesmos. 

5. Divulgação das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados junto da comunidade 

académica do IPB e das empresas, instituições e comunidade em geral. 

 

Para o cumprimento dos objetivos identificados foram definidas as seguintes atividades: 

As atividades desta operação encontram-se perfeitamente articuladas, tendo por base a metodologia 

de gestão de projetos ISO 10006:2003, o alinhamento tem uma sequência metodológica de 

levantamento de requisitos, desenho do modelo, implementação, avaliação e disseminação de 

resultados.;  



- A primeira atividade tem por objetivo o desenho de modelos inovadores tanto para a adoção de 

metodologias de ensino baseado na prática bem como para a interação e prestação de serviços à 

comunidade.;  

- A segunda atividade visa a implementação desses modelos através da criação de estratégias 

conjuntas com os docentes e com a comunidade para a sua eficaz aplicação através de um Laboratório 

de Inovação. 

-A terceira atividade tem por objetivo o desenvolvimento de uma plataforma que irá dar suporte 

tecnológico aos modelos desenhados e implementados nas atividades anteriores. 

- A quarta atividade tem por objetivo a certificação da qualidade do processo educativo, estando 

perfeitamente alinhada com as atividades anteriores.  

- A quinta atividade tem o objetivo de divulgar o projeto e disseminar os resultados do projeto. 

- A sexta atividade é uma atividade transversal que permite efetuar a gestão de todo o projeto 

incluindo a articulação entre as atividades. 

 

Resultados esperados  

-Aplicação do modelo inovador de ensino baseado na prática a pelos menos quinze Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais (CTeSP), oito licenciaturas e quatro mestrados. 

-Ações realizadas com a comunidade, até um ano após conclusão do projeto, em número superior ou 

igual a uma por semestre curricular, por curso (8 por CTeSP, 4 por licenciatura e 2 por mestrado). 

- Aumento das taxas de sucesso escolar para valores não inferiores a 60%, 70%, 80%, nos CTeSP, 

licenciaturas e mestrados, respetivamente. 

- Redução das taxas de abandono dos cursos para valores não superiores a 20%. 

 

 


