
Prioridades Estratégicas Objetivos Operacionais Resultados-chave

Aumentar a satisfação dos estudantes ERASMUS para 2022/2023

Revisão das atividades de acolhimento existentes e proposta de melhorias até  

março; Lançamento de inquérito de avaliação de  satisfação um mês após o 

acolhimento; continuação do investimento na nova página do Departamento. 

Continuar a monitorização da implementação do novo modelo de ensino adotado na 

escola na sequência da aprovação dos 2 novos ciclos de estudos: Licenciatura em 

Engenharia Informática e de Computadores e Mestrado em Engenharia Informática e 

de Computadores (A e T). Articular com o DEEC no caso da LETI / METI.

Aumentar a satisfação dos estudantes nacionais

Continuação das práticas de acolhimento iniciadas em 2021, incluindo 

recepção aos alunos; Incentivo aos docentes a adotar novos métodos de ensino 

que promovam a formação contínua dos alunos, o trabalho em equipa, 

desenvolvimento do espírito crítico, a procurar de soluções originais e 

criatividade, etc.

Aumentar a visibilidade do Departamento no panorama nacional

Estimulo à participação de docentes do DEI e das suas principais UI em 

actividades de comunicação de ciência, antes de fim de ano lectivo; 

continuação do investimento na nova página do Departamento.

Lançar programa de divulgação das  competências e capacidades e instalada  

das unidades de ID&I do IST junto do  tecido produtivo português

Levantamento de competências e capacidade instalada nas UIs; continuação do 

esforço começada em 2021, de identificação de empresas e associações sectoriais 

relevantes com ênfase no PRR. Focar o esforço em áreas de particular relevância 

onde existem recursos adicionais (ERAChair em Blockchain)

Estímulo interno à investigação

Lançamento de contrataos de doutoramento no âmbito da bolsa de contratação do 

DEI. Divulgação de oportunidades catalisadas por bom desempenho em investigação 

científica; divulgação de novos prémios e promoções por via do desempenho 

científico. Discussão generalizada sobre novos desenvolvimentos científicos. 

Integração do IST no doutoramento em Digital Media que permitirá alargar a base de 

recrutamento.

Programa de convívio de todos os membros do Departamento

Alargamento da base de audiência do Dia do DEI, com momentos lúdicos; Fortalecer 

relação com alumni através de recepções específicas. O desenvolvimento de um 

programa de atividades pelo DEI e da Coordenação dos cursos para aumentar o 

envolvimento dos alunos na participação das atividades do DEI.  

Solicitar a revisão do processo de distribuição de pessoal não docente do IST. Solicitar 

a implementação do processo de revisão de espaços do IST para melhorar as 

condições de trabalho do pessoal docentes e discente.

Sistematizar as fontes de receita do DEI para permitir definir um plano de 

investimentos.

Prioridade 3: Social Engagement - Estimular a identidade do 

Técnico junto da sua comunidade e a marca Técnico nacional 

e internacionalmente

Prioridade 4: Recursos - Promover a sustentabilidade dos 

recursos humanos, financeira e ambiental

Departamento de Engenharia Informática

2022202220222022

Plano de Atividades do ISTPlano de Atividades do ISTPlano de Atividades do ISTPlano de Atividades do IST

Informação a incluir no PA IST:

Identificação de Objetivos Operacionais a atingir no ano 2022 enquadrados nas Prioridades Estratégicas;

Para cada um dos objetivos identificados sugere-se a especificação de 2 a 5 Resultados-chave (abordagem OKR – Objetives & Key Results).

Prioridade 2: Investigação, Desenvolvimento & Inovação - 

Reforçar a investigação nomeadamente para acelerar a 

solução dos problemas mais prementes da sociedade

Prioridade 1: Ensino e Aprendizagem - Proporcionar a 

melhor vivência e experiência de aprendizagem aos 

estudantes


