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Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Georrecursos 

Cumprimento dos objetivos e resultados-chave desenvolvidos 
em 2021 

A tabela encontra-se pré-preenchida com os elementos (objetivos e resultados-chave) que constam do 

Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais 

notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021. 

Objetivos Resultados-chave % (*) Notas 

Implementação do 
MEPP 

Distribuição do 
Serviço Docente 
pelas diferentes 
Áreas Científicas 
até 26 de fevereiro 

100 Resultados chaves e 
expectativas previstas 

alcançadas 

Levantamento das 
UCs em que tem 
havido, e onde se 
prevê que continue 
a haver, 
colaboração dos 
docentes do 
DECivil na 
lecionação de UCs 
noutros 
departamentos. 
Estabelecer 
contacto com os 
outros 
departamentos, até 
26 de fevereiro 

100 Foi feito o levantamento de 
todas as UCs e 
estabeleceram-se todos os 
contactos previstos com os 
responsáveis dos 
departamentos onde tinha 
havido, e onde continuou a 
haver, colaboração dos 
docentes do DECivil na 
lecionação de UCs. 

Análise dos 
resultados e 
identificação das 
ações a 
desenvolver e 
assegurar o serviço 
docente até 31 de 
julho 

100 Analisaram-se os resultados 
e assegurou-se todo o 
serviço docente no letivo 
2021-2022 

Monitorização do 
MEPP, até 31 de 
dezembro 

80 Em outubro fez-se um 
levantamento dos temas 
listados de seguida: 
-Adaptação dos alunos e dos 
professores ao regime de 
quarters. 
-Transição dos planos 
curriculares 
-Avaliação contínua 
-Adequação de espaços às 
novas práticas pedagógicas. 
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-Instrumentos digitais nas 
práticas de ensino. 
Em outubro e novembro a 
CE do DECivil e os 
coordenadores de todos os 
cursos do DECivil 
participaram em inúmeras 
reuniões de monitorização 
do MEPP, algumas 
promovidas pelo CP do IST. 

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) 

50 Foi efetuado um estudo 
sobre a evolução e 
proveniência dos alunos 
internacionais nos cursos do 
DECivil nos últimos 5 anos. 
Foi celebrado um acordo, 
com um portal especializado, 
para divulgação online de 
cursos do DECivil junto de 
potenciais alunos 
internacionais e foram 
preparados os conteúdos 
respetivos. 
Foram efetuadas 
apresentações, com apoio 
da Área Internacional (AI) do 
IST, de cursos do DECivil a 
potenciais candidatos 
internacionais. 
No final de 2021, começou a 
ser preparada uma missão 
de um docente do DECivil ao 
Brasil, para participar, em 
conjunto com a AI do IST, 
em feiras para captação de 
estudantes internacionais 
(em Março de 2022). 

Aumento dos 
acordos de 
mobilidade com 
universidades 
estrangeiras até 31 
de dezembro 

30 Foi efetuado um 
levantamento de 
universidades estrangeiras 
bem classificadas nos 
rankings académicos 
internacionais, com as quais 
existe colaboração científica 
com docentes do DECivil, 
mas com as quais não há 
acordos de mobilidade com 
cursos do DECivil. 
Após contacto com a Área 
Internacional (AI) do IST, foi 
definida (e enviada à AI) uma 
lista com as universidades 
com as quais o DECivil 
considera mais prioritário 
estabelecer novos acordos. 
O DECivil aguarda agora que 
a AI dê seguimento a estes 
processos. 

Acompanhamento 
e implementação 

50 Foram estabelecidos 
contactos por email com a 
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dos cursos 
conjuntos com a 
Universidade de 
Shanghai (para 
além de 2021) 

Universidade de Shanghai, 
para reiterar a 
disponibilidade e o interesse 
do DECivil em dar início, o 
quanto antes, aos cursos 
conjuntos (já acreditados 
pela A3ES, mas ainda a 
aguardar acreditação por 
parte da agência chinesa). 

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

Modernização e 
atualização da 
página web até 31 
de dezembro 

40 Foi utilizado um template 
comum pela DSI para todos 
os departamentos. Foram 
realizadas reuniões para 
esclarecimento de questões 
e resolução de problemas 
técnicos pela DSI.  

Implementação das 
redes sociais do 
departamento até 
31 de dezembro 

0 Foi lançado um concurso 
para a empresa de 
comunicação cujo processo 
administrativo decorreu 
durante 2021. A empresa 
iniciou a sua atividade em 
dezembro de 2021. A 
implementação das redes 
será implementada por isso 
em 2022. 

Melhorar e 
estruturar a 
comunicação 
internamente e 
para o exterior 
(newsletter; guia 
para estudantes do 
1º ano) até 31 de 
Dezembro 

70 Tem sido desenvolvido 
trabalho de estruturação da 
informação a divulgar; foi 
elaborada uma newsletter e 
atualizado o manual para 
estudantes de doutoramento.  

(*) Se não iniciado - indicar 0%; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de 

realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as 

expetativas foram superadas. 


