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Departamento de Engenharia 

Mecânica 

Cumprimento dos objetivos e resultados-chave desenvolvidos 
em 2021 

A tabela encontra-se pré-preenchida com os elementos (objetivos e resultados-chave) que constam do 

Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais 

notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021. 

Objetivos Resultados-chave % (*) Notas 

Melhoria da qualidade 
e atratividade da oferta 
formativa do DEM 

Criação de uma 
comissão, 
constituída por 
docentes e alunos, 
para a 
monitorização da 
implementação dos 
novos curricula 

80 

Foi constituída uma 
comissão ao nível do IST, 

envolvendo vários 
departamentos. Houve uma 
reunião com delegados de 
curso de Mecânica para 

monitorização do 1º período. 

Encontros informais 
entre docentes 
para partilha de 
boas práticas 
pedagógicas no 
ensino presencial e 
online – 2 
encontros durante 
o ano 

50 Foi realizado 1 encontro 

Organização de 
sessão de 
exposição dos 
alunos finalistas e 
dos núcleos de 
estudantes aos 
alunos dos 1º e 2º 
anos – 2 sessões 
durante o ano 

50 
Foi realizada uma sessão 

que decorreu por via remota, 
através da aplicação zoom. 

Identificação de 
iniciativas com vista 
a aumentar o 
número de alunos 
estrangeiros nos 
vários ciclos de 
estudos 

50 

Esta iniciativa está em curso 
e será retomada em 2022 

aproveitando a mudança do 
coordenador de assuntos 

internacionais. 

Promoção e 
divulgação das 
atividades de I&D 
realizadas no DEM e 
centos de investigação 
associados 

Realização de um 
benchmark de 
áreas de 
investigação em 
universidades de 
referência 

0 
Esta atividade não foi ainda 

iniciada 
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Realização de 
seminários e 
workshops com 
peritos nacionais e 
internacionais 

75 
Foram realizados diversos 

seminários, mas sem peritos 
internacionais 

Divulgação das 
atividades I&D do 
DEM através dos 
meios de 
comunicação e 
redes sociais 

100 

Divulgação efetuada através 
da publicação de diversos 

artigos de opinião na 
imprensa e de notícias 

através das redes Facebook 
e Lnkedin do DEM 

Realização do dia 
do 3º ciclo 

0 
Cancelado devido à 

pandemia 
Incremento da ligação 
do DEM à sociedade 

Criação de uma 
comissão para 
identificar e 
implementar 
medidas de 
captação de 
financiamento 
vindo da sociedade 

50 
Foi criada a comissão, mas o 
trabalho ainda está em curso 

Realização do Dia 
da Indústria 

0 
Cancelado devido à 

pandemia 
Renovação e 
progressão do corpo 
docente 

Definição de 
estratégia de 
renovação e 
progressão de 
corpo docente, com 
áreas específicas 
onde se aposta, 
conduzindo a 
identificação de 
perfis adequados 
para essa 
renovação/progress
ão 

50 

Criada Comissão de Vagas 
que definirá a estratégia em 
2022 para  contratação de 

PAX  

Definição de plano 
de renovação e 
progressão do 
corpo docente 

50 

Criada Comissão de Vagas 
que elaborará o plano em 
2022 para contratação de 

PAX 

(*) Se não iniciado - indicar 0%; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de 

realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 


