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Departamento de Matemática 
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 

Organização 
da Avaliação 
Contínua nas 
Unidades 
Curriculares 
de formação 
inicial em 
Matemática 

Escolha de um 
Método de 
avaliação      
contínua a usar 
nas Unidades 
Curriculares de 
formação inicial 
em Matemática 

100% Foram escolhidos e aplicados diferentes métodos de 
avaliação contínua, conforme as Unidades Curriculares. 

Programa 
outreach 2021 

Organização da 
Escola de 
Inverno de 
Matemática  

100% 
 

A escola de Inverno decorreu online de 22 a 26/2 . 
Despertou grande interesse entre potenciais candidatos 
ao Mestrado em Matemática e Computação do IST. O 
vídeo da escola está online no canal vídeo do 
departamento: 
https://educast.fccn.pt/vod/channels/134cbitpg0 

Organização da 
Escola de 
Verão de 
Matemática, 
Estatística e 
Computação 
(EVMEC) 

100% A Escola de Verão de Matemática, Estatística e 
Computação decorreu online a 21 de junho. Despertou 
grande interesse entre potenciais candidatos à 
Licenciatura em Matemática e Computação do IST. O 
vídeo da escola está online no canal vídeo do 
departamento: 
https://educast.fccn.pt/vod/channels/134cbitpg0 

Seminários de 
Investigação 

Organização do 
Colóquio de 
Matemática 

50% O retomar do Colóquio de Matemática foi adiado para 
2022, Iniciou-se a preparação 

Colaboração 
com os Centros 
e Grupos de 
Investigação 
(do 
Departamento 
de Matemática 
do IST) na 
organização de 
seminários de 
Matemática  

100% Foram organizados mais de 200 seminários de 
investigação, a maior parte dos quais mantêm canais 
vídeo 

Colaboração 
com Centros e 
Grupos de 
Investigação 
(do 
Departamento 
de Matemática 
do IST e 
externos) na 
organização de 

100% Foram organizadas várias séries de seminários em 
conjunto com outros departamentos e com outras 
universidades: 

• QM3 Matéria Quântica & Matemática 

• Mathematics, Physics & Machine Learning  

• Lisbon WADE — Webinar in Analysis and 

Differential Equations 

• Probability and Stochastic Analysis 
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seminários 
conjuntos com 
outros 
Departamentos 

• Mathematical Relativity 

• UL Extremes Webinar 

(*) 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. 


