Departamento de Engenharia Mecânica
Objetivos para 2021

Objetivos

Resultados Chave

Observações

Melhoria da
qualidade e
atratividade da oferta
formativa do DEM

Criação de uma comissão,
constituída por docentes e alunos,
para a monitorização da
implementação dos novos
curricula
Encontros informais entre
docentes para partilha de boas
práticas pedagógicas no ensino
presencial e online – 2 encontros
durante o ano
Organização de sessão de
exposição dos alunos finalistas e
dos núcleos de estudantes aos
alunos dos 1º e 2º anos – 2
sessões durante o ano
Identificação de iniciativas com
vista a aumentar o número de
alunos estrangeiros nos vários
ciclos de estudos
Realização de um benchmark de
áreas de investigação em
universidades de referência
Realização de seminários e
workshops com peritos nacionais e
internacionais
Divulgação das atividades I&D do
DEM através dos meios de
comunicação e redes sociais
Realização do dia do 3º ciclo

Aferir a satisfação de alunos e
docentes com os novos
curricula e MEPP

Promoção e
divulgação das
atividades de I&D
realizadas no DEM e
centos de
investigação
associados

Incremento da
ligação do DEM à
sociedade

Renovação e
progressão do corpo
docente

Criação de uma comissão para
identificar e implementar medidas
de captação de financiamento
vindo da sociedade
Realização do Dia da Indústria
Definição de estratégia de
renovação e progressão de corpo
docente, com áreas específicas
onde se aposta, conduzindo a
identificação de perfis adequados
para essa renovação/progressão
Definição de plano de renovação e
progressão do corpo docente

Promover
boas
práticas
pedagógicas no DEM

Transmitir aos alunos dos dois
primeiros anos a experiência
dos alunos finalistas e divulgar
as atividades desenvolvidos
pelos núcleos de estudantes
Aumentar a
internacionalização no ensino

Identificar novas áreas
estratégicas em que o DEM se
deve posicionar
Promover a investigação
colaborativa interdisciplinar
Dar a conhecer à sociedade as
atividades desenvolvidas no
DEM
Divulgar as atividades de
investigação dos alunos do 3º
ciclo
Obter formas de financiamento
alternativas

Fomentar a colaboração entre
o DEM e as empresas
Garantir a sustentabilidade das
áreas nucleares e estratégicas
para o DEM

Garantir a sustentabilidade das
áreas nucleares e estratégicas
para o DEM

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.

