
Departamento de Engenharia Informática 

Objetivos para 2021 

 

Objetivos Resultados Chave Observações 

Realizar processo 
de autoavaliação 
(ciclo anual) 

Recolha dos resultados de 

monitorização até ao final do 

primeiro trimestre. 

 

Análise dos resultados e 

identificação das ações de 

melhoria a desenvolver até 31 de 

Maio 

 

Recuperar o Deficit 
de Pessoal Docente 
e Não Docente do 
DEI 

Solicitar a revisão do processo de 

distribuição de pessoal não 

docente do IST 

 

Aumentar a atratividade através do 

processo de scouting e do BIG 

ERAChair 

 

Otimizar com a DRH a contratação 

de pessoal não permanente 

 

Lançar concursos para 

recrutamento interno ou externo de 

3 ou 4 recursos não docentes  

 

Requalificar e 
aumentar as 
Instalações do DEI 

Solicitar a implementação do 

processo de revisão de espaços 

do IST 

 

Requalificar os espaços do 

Informática I com o apoio das 

empresas e do Gab. TT 

 

Lançar um projecto para um novo 

espaço interdisciplinar para o DEI 

que envolve o BIG ERAChair 

 

Reforçar o apoio às UIs do DEI 

sem espaços para investigação 

 

 Contribuir para o processo em 

curso da Fundação IST 

 

MEPP Preparar as UCs e a logística do 

MEPP para 2020/21 

 



Avaliar as necessidades docentes 

para as ofertas transversais do DEI 

aos cursos do IST (minors, 

capstones) 

 

Vídeo pronto para apresentação 

até 15 de maio 

 

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

 

   

   

 
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. 

 


