Departamento de Departamento de Engenharia e Gestão
Objetivos para 2021
Tabela preenchida com exemplos de objetivos e resultados chave a eliminar e preencher com
Objetivos e resultados chave do Departamento para 2021
Objetivos
Preparação do
Serviço Docente
para o contexto
MEPP

Resultados Chave

Observações

Recolha de dados sobre as UCs

Preparar

atempadamente

(horas de contacto, número de

novo serviço docente do DEG,

alunos esperado, número de

reflectindo todas

turmas) até Fevereiro 2021

ofertas decorrentes do MEPP
Recursos

as

o

novas

envolvidos:

funcionária não docente em
contacto

com

um

Vice-

Presidente do DEG
Simulação do Serviço Docente até

Determinar

o

impacto

do

Abril 2021

serviço docente no número de
horas de leccionação do DEG
Recursos

envolvidos:

funcionária não docente em
contacto

com

um

Vice-

Presidente do DEG

Áreas científicas e
disciplinares do
DEG

Definição de necessidades de

Accionar atempadamente os

contratação de docentes

mecanismos de contratação

convidados e

adequados

monitores/estudantes de apoio ao

Recursos

ensino até Maio 2021

Comissão Executiva do DEG

Rever a proposta de

Adequar a estrutura de áreas

reestruturação das áreas

científicas e disciplinares à

científicas e disciplinares do DEG

estratégia de crescimento e

até Janeiro 2021

contratação do DEG
Recursos

envolvidos:

envolvidos:

Presidente e Vice-Presidente
do DEG
Propor a reestruturação das áreas

Garantir um plano de definição

e científicas do DEG aos órgãos

de vagas do DEG adequado à

competentes do IST até Março

sua actual situação

2021

Recursos
Presidente do DEG

envolvidos:

Comunicação

Levantamento de todas as páginas

Reconhecimento de todas as

web, redes sociais e mailing lists

formas

do Departamento e referentes às

comunicação interna e externa

suas atividades até Fevereiro 2021

Recursos

existentes

de

envolvidos:

funcionária não docente em
contacto com um Vogal da CE
do DEG
Reestruturação das páginas web

Comunicação via páginas web

identificadas até Setembro 2021

actualizada

em

termos

de

conteúdo e atractividade
Recursos

envolvidos:

funcionária não docente em
contacto com um Vogal da CE
do DEG
Definição de plano de

Melhoria da imagem do DEG

comunicação interna e externa do

de forma interna e externa e

DEG até Outubro 2021

com o dinamismo necessário
ao contexto actual
Recursos envolvidos: Vogal do
DEG com validação da CE do
DEG

Investigação DEG

Formalização de proposta de Dia

Melhoria

da

comunicação

do DEG em conjunto com os

interna sobre investigação

Programas Doutorais do DEG até

Integração

Junho 2021

orientadores

dos

alunos
dos

e
dois

programas doutorais do DEG e
seus centros de investigação
Recursos envolvidos: Vogal do
DEG

e

Coordenadores

Programas

Doutorais

com

validação da CE do DEG
Articulação da informação sobre

Aumentar a visibilidade da

investigação com os centros de

investigação desenvolvida no

afiliação dos membros do DEG e

DEG

sua integração nos meios de

Recursos

comunicação interna e externa do

funcionária não docente em

DEG até Dezembro 2021

contacto com um Vogal do
DEG

envolvidos:

e

com

pessoas

de

contacto

dos

centros

de

investigação

com

elevada

representatividade por parte de
docentes do DEG
Cursos de

Revisão dos cursos de formação

Identificação das necessidades

Formação Avançada

avançada do DEG no Técnico+ até

e oportunidades de formação

Maio 2021

em conjunto com os seus
stakeholders e Técnico+
Recursos envolvidos: CE do
DEG, Coordenação do curso
CEEG/Técnico+/Ordem

dos

Engenheiros
Proposta de novos cursos de

Adequação das necessidades

formação avançada do DEG até

de formação às oportunidades

Dezembro 2021

identificadas
Recursos envolvidos: CE do
DEG, elementos do DEG a
identificar

Programas
Mobilidade

de

Revisão do acordo de Duplo Grau

Programa

de

duplo

para o MEGI com a UC Louvain até

adequado

à

estrutura

Março 2021

MEGI/MEPP
Recursos

grau
do

envolvidos:

Coordenador de Mobilidade do
MEGI e Coordenação do MEGI
Implementação do acordo de Duplo

Alunos candidatos in e out

Grau para o MEGI com a WMU de

mais informados

Michigan, EUA até Setembro 2021

Acompanhamento próximo das
etapas

de

candidatura

e

seguintes
Recursos

envolvidos:

Coordenador de Mobilidade do
MEGI
Neste quadro preconiza-se que o Departamento, pondere os seus objetivos. Os objetivos
apresentados são especificados em termos de resultados-chave (Objectives and Key-results –
OKR):
• Objetivos 2021 - identificar 3 a 4 objetivos novos para o Departamento.
• Resultados-Chave - para cada objetivo especificar 2 a 5 resultados-chave. Cada
resultado-chave explicita a ação a decorrer, uma referência temporal e informação
quantitativa necessária para a sua completa caraterização
• Observações - enquadrar o objetivo apresentado em termos do benefício esperado e
dos recursos envolvidos.

