
Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Geo rrecursos 

Objetivos para 2021 

Não tendo sido ainda definidos os objetivos estratégicos institucionais do Conselho de Gestão 

para 2021, o DECivil apresenta na tabela seguinte os objetivos para 2021, alinhadas com as 

linhas de ação definidas pela atual Comissão Executiva para o biénio 2021-2022. 

 

Objectivos Resultados-chave Observações 

Implementação do 
MEPP 

Distribuição do Serviço Docente 

pelas diferentes Áreas Científicas 

até 26 de Fevereiro 

Identificar as necessidades para a 

implementação plena do MEPP 

nas UCs do DECivil 

Levantamento das UCs em que tem 

havido, e onde se prevê que 

continue a haver, colaboração dos 

docentes do DECivil na leccionação 

de UCs noutros departamentos. 

Estabelecer contacto com os outros 

departamentos, até 26 de Fevereiro 

Identificar as necessidades para a 

implementação plena do MEPP 

nas UCs dos outros 

departamentos do IST 

Análise dos resultados e 

identificação das acções a 

desenvolver e assegurar o serviço 

docente até 31 de Julho 

Assegurar a implementação plena 

do MEPP 

Monitorização do MEPP, até 31 de 

Dezembro 

A pormenorizar mais adiante 

Aumentar o número 
de novos alunos, 
principalmente 
através da captação 
de mais alunos 
internacionais para 
o primeiro e 
segundo ciclo 

Aumento da captação de alunos 

internacionais para o 1º e 2º ciclo 

dos cursos do DECivil, 

nomeadamente em mercados-

chave, como o Brasil, onde a 

captação é muito reduzida, por 

comparação com outras 

universidades nacionais (para 

além de 2021) 

Criar uma página web no site do 

DECivil, dedicada a alunos 

internacionais, com conteúdos 

específicos para os mercados-

chave 

Melhorar a página web do IST para 

alunos internacionais, porventura 

criando conteúdos específicos para 

os mercados-chave 

Aumento da participação do 

IST/ULisboa em feiras 

internacionais (presenciais ou 

virtuais) e em escolas do secundário 

dos mercados-chave, garantindo a 

presença do DECivil 



Acções de marketing e 

comunicação 

Aumento dos acordos de 

mobilidade com universidades 

estrangeiras até 31 de Dezembro 

Identificação de acordos em vigor 

Identificação de universidades alvo 

onde seja interessante estabelecer 

novos acordos 

Desenvolver contactos 

(mobilizando docentes do DECivil 

que tenham colaborações em vigor) 

para o estabelecimento desses 

acordos 

Acompanhamento e 

implementação dos cursos 

conjuntos com a Universidade de 

Shanghai (para além de 2021) 

Manutenção dos contactos entre 

ULisboa/IST e Universidade de 

Shanghai 

Mobilização dos recursos 

necessários para a implementação 

dos cursos 

Renovar a imagem 
do departamento e 
promover a 
comunicação e 
divulgação 
internamente e para 
o exterior 

Modernização e actualização da 

página web até 31 de Dezembro 

Trabalho e contacto com a DSI e 

DRH, uso do wordpress 

Implementação das redes sociais 

do departamento até 31 de 

Dezembro 

Em coordenação com as redes 

das unidades de investigação e 

núcleos de alunos do DECivil 

Melhorar e estruturar a comunicação 

internamente e para o exterior 

(newsletter; guia para estudantes do 

1º ano) até 31 de Dezembro 

Interligação com a página Web; 2 

newsletter em 2021 

 


