
Instituto Superior Técnico

Conheça
a escola
portuguesa que
está entre as
50 melhores
do mundo

• 0 Instituto Superior Técnico, classificado no 48° lugar
do ranking da US News, é uma escola com uma história

de 107 anos sempre associada à inovação e à ligação
à sociedade civil. E onde a missão é «ensinar aos

estudantes a arte do empreendedorismo».

Instituto Superior Téc-

nico, considerado a

maior escola de enge-
nharia portuguesa, fi-
cou classificado em 4.8 o

lugar no prestigiado
ranking da US News. É

a primeira vez que uma
escola portuguesa desta

área fica classificada entre as 50 melho-
res do mundo, um resultado atribuível à

qualidade dos professores, investigado-
res e alunos e ao desenvolvimento da ci-
ência e engenharia portuguesas. O Téc-
nico alcança ainda o 11 o lugar no ranking
das escolas da Europa, sendo a única es-
cola de engenharia portuguesa que in-
tegra o Consortium Linking Universities
of Science and Technology for Education
and Research (CLUSTER), que reúne as

escolas líderes da Europa nas áreas das

engenharias e tecnologias.

Este é o resultado da excelência acadé-
mica da instituição com base em critéri-
os como a qualificação do corpo docen-
te, o grau de selectividade dos alunos,
as taxas de retenção e de graduação, os

recursos e as instalações da faculdade,
assim como a sua reputação académica.

Hoje o Técnico é «uma escola única no
país e de topo no mundo inteiro com uma
cultura e identidade únicas e inigualá-
veis, que acolhe a diversidade e estimula
a criatividade», afirma o presidente do

Instituto Superior Técnico, Professor

Arlindo de Oliveira.

Este ano lectivo, pelo segundo ano

consecutivo, voltaram a ser dois cursos
do Técnico - Engenharia Aeroespacial
e Engenharia Física e Tecnológica - a

apresentar as médias de entrada mais
elevadas a nível nacional. No curso de

Engenharia Aeroespacial essa média fi-
xou-se em 18,80 valores e em Engenha-
ria Física e Tecnológica a média do ulti-
mo colocado foi de 18,75, de acordo com
os dados divulgados pela Direcção-Geral
do Ensino Superior.

O Técnico foi apontado pela agência de

notícias Bloomberg como a escola de en-
sino superior de Lisboa que «ensina aos

estudantes a arte do empreendedoris-
mo, em vez de apenas os preparar para
carreiras em empresas multinacionais».
Uma referência feita num artigo sobre o

empreendedorismo em Portugal, inti-
tulado «Portugal Once Launched Ships,
Now It Launches Startups», publicado
pela mesma agência noticiosa.

Exemplo disso são as 53 empresas que
nasceram no Técnico, desde 2009. Duas

delas, a Codacy e a Unbabel, foram re-
centemente colocadas no grupo das jo-
vens empresas mais promissoras da Eu-

ropa pela revista Wired UK.

Um projecto revolucionário logo
no início, em 1911

Fundado em 1911, por Alfredo Bensaúde,

que foi também o seu primeiro diretor,



o «Instituto Superior Técnico foi criado

com o intuito de fornecer ao País enge-
nheiros que possuíssem não só saber,
mas também as qualidades necessárias

para que, prosperando na vida profis-
sional, contribuíssem ao mesmo tempo
para o nosso progresso económico».

O projecto do Técnico foi revolucioná-
rio na Europa do seu tempo. Doutorado

pela Universidade de Gottingen, na Ale-
manha, Bensaúde defendia que «uma
boa escola é sempre, mais ou menos, um
produto internacional». E ainda que «a
primeira das condições para que uma es-
cola seja boa é possuir um professorado

o mais sábio possível». Por isso não he-
sitou em recrutar professores também no

estrangeiro. O objetivo foi criar um ins-
tituto diferente que cultivasse nos alunos
«a persistência no trabalho e a faculdade
de assimilação», como defendeu na obra
«Notas Histórico-Pedagógicas sobre o

Instituto Superior Técnico», publicada
em 1922.

Outra das figuras marcantes da história
do Técnico foi Duarte Pacheco, graduado
em 1923 e seu director quatro anos de-
pois. Como Ministro das Obras Públicas e

presidente da Câmara de Lisboa planifi-
cou e executou as obras que projectaram
Portugal no séc. XX.

No Técnico, Duarte Pacheco, enquanto
director, lançou a construção das novas

instalações. Uma obra arquitectónica de

Pardal Monteiro, que viajou pela Europa
para recolher ideias conhecendo as me-
lhores escolas de engenharia para se ins-
pirar. 0 projecto viria a ser uma obra úni-
ca ao conjugar engenharia e arquitectura.
As novas instalações do Instituto foram

inauguradas em 1936, sendo o primeiro

campus universitário de raiz construído

em Portugal. Duarte Pacheco conseguiu

a proeza de convencer o Governo a apro-
var três decretos fundamentais que per-
mitiram o financiamento para a compra
dos terrenos e o início da construção.

"KeeplnTouch"
A iniciativa é acima de tudo uma jornada de regresso ao Técnico. Uma forma de

comemorar o aniversário da Escola convidando os alunos e alumni, os professores, os

investigadores, os funcionários do Técnico, os funcionários das empresas da Comunidade

IST SPIN-OFF e de todas as empresas parceiras do Técnico a estarem presentes.



Uma viagem no tempo
à história da Ciência

A escola comemora este ano, a 23 de

Maio, 107 anos. Para celebrar esta data

todos os departamentos do Técnico

abrem as portas aos visitantes para pro-
mover uma viagem no tempo à História

da Ciência.

Na edição deste ano propõe-se uma

viagem com uma longa lista de experi-
ências: visitar a sala para viajantes no

tempo com computadores que estavam

funcionais há 20 anos no Departamento
de Engenharia Informática; um regresso
aos anos 50 no Laboratório de Química

Orgânica; experimentar fazer o estudo

do movimento de um pêndulo como se

fazia nos Laboratórios de Física há 20

anos; e conhecer a evolução das pilhas ao

longo dos anos no Laboratório de Quími-
ca Analítica (DEQ), entre muitas outras

experiências. Para além deste regresso
ao passado os visitantes vão poder fazer

uma viagem ao futuro experimentando
as últimas tecnologias disponíveis nos

vários departamentos do Técnico tais

como: drones, realidade virtual, robôs,

carros elétricos da Formula Student e

conhecer um laboratório de futuro.

Técnico lança laboratório
de jogos de computador
• 0 Técnico criou um laboratório equipado com material específico
como luvas interativas, óculos de Realidade Virtual, eye-trackers,
dispositivos móveis onde os alunos podem livremente desenvolver e

testar as suas ideias e conceito lúdicos, além de obterem feedback de

profissionais da indústria dos videojogos.

O Instituto pretende fomentar a in-

teracção com antigos alunos com ex-

periência na indústria internacional

dos videojogos e que, trazendo a sua

experiência, podem aumentar a sensi-

bilidade dos alunos para processos de

desenvolvimento e modelos de negó-
cio. Uma competência essencial para
desenvolver uma vertente empreen-
dedora nos estudantes.

Este é apenas um dos objectivos do

Laboratório de Jogos, lançado este

mês no TagusPark. Com este projecto,
coordenado por Rui Prada, pretende-
-se ainda promover a interação com

alunos de outras faculdades da Uni-
versidade de Lisboa (UL) que se estão

a especializar em áreas do saber com-

plementares aos alunos de Engenharia
mas que partilham um interesse por
esta área do conhecimento.

Este projecto oferece um conjun-
to de actividades pedagógicas que, de

uma forma contínua e ao longo do ano

escolar, permite aos alunos da Área

de Jogos (AdJ) do Mestrado em Enge-
nharia Informática e de Computado-
res (MEIC), assim como aos alunos do

Instituto Superior Técnico (IST) e Uni-
versidade de Lisboa (UL) interessados

no domínio dos videojogos, manter

contacto através de atividades peda-

gógicas regulares relacionadas com

este domínio de cariz extremamen-

te criativo e desenvolver competên-
cias de comunicação interdisciplinar
críticas. Estas são experiências que

dificilmente se podem enquadrar na

estrutura semestral tradicionalmente

oferecida aos alunos pelas disciplinas.

Apostar numa oferta de activida-
des diversificada

Este tipo de iniciativas também ofe-

rece ao IST uma presença mais for-
te no panorama internacional do

design e desenvolvimento de jogos.
Um exemplo recente é o "jamsite"
do Técnico continuar com um link

na página de rosto da maior "Game

Jam" ao nível mundial, que decorreu

em Janeiro de 2018 e contou com 42
mil participantes de 108 países. Isto

foi possível devido ao desenvolvi-

mento de competências de trabalho
transversal a múltiplas áreas do co-
nhecimento. Este Global Game Jam é

um evento internacional com 10 anos

de existência, onde equipas de todo o

mundo se juntam por três dias para
desenvolver jogos sobre um tema. Já

durante o mês de maio acontecerá

a Montra de Jogos, uma mostra dos

trabalhos desenvolvidos tanto ao ní-
vel das disciplinas como da pesquisa
em jogos na AdJ.

Prevê -se ainda um encontro de

alumni onde serão convidamos os

alunos que passaram pelas AdJ a par-
tilhar as suas experiências e reflexões

com toda a comunidade de alunos. Por

último será criada uma página priva-
da de Facebook para interação com

alumni, em que os alunos que estão a

passar pela disciplina têm a oportuni-
dade de comunicar com os ex-alunos

já com experiência profissional no

contexto dos seus projectos.
Um dos grandes desafios dos alu-

nos do MEIC, que decorre da própria



natureza pluridisciplinar do domí-
nio dos videojogos, é aprender a tra-
balhar numa equipa cujos membros

são especialistas em áreas distintas e

usam linguagens diferentes para co-
municar. Ser capaz de trabalhar neste

contexto pluridisciplinar de forma a

tirar o máximo partido do seu po-
tencial criativo é um factor crítico ao

sucesso de iniciativas no domínio dos

videojogos, que envolvem uma com-

ponente elevada de criatividade. Dada

a dificuldade em integrar estas inicia-
tivas no interior das atuais disciplinas
e no contexto do tradicional semestre

universitário, este conhecimento é

muitas vezes um elemento de choque

quando os alunos entram para o mun-
do empresarial.

Para ultrapassar esta barreira o pro-
jecto oferece um espaço e um conjunto
de actividades onde estas competên-
cias podem ser aprendidas, trabalha-
das e desenvolvidas ainda no período
universitário. Isto irá munir os alunos

de fundações mais sólidas para serem

bem sucedidos neste domínio. As ac-
tividades pedagógicas estão muitas

vezes confinadas ao espaço das aulas e

ao domínio leccionado no espaço físi-

co de uma determinada faculdade. Esta

proposta quebra com tais barreiras e

pretende ultrapassar estas limitações,

criando um conjunto de actividades

que se prolongam para além do espaço
destas aulas e oferece oportunidades
de contacto com alunos de outros cur-

sos e outras faculdades com interesse

particular no desenvolvimento de pro-
jectos em videojogos.


