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Descrição da implementação da prática  
O D-DEI é o Dia do Departamento de Engenharia Informática, que acontece uma vez por ano. 
Durante esse dia de trabalho, todos os docentes e funcionários não docentes do DEI reúnem-se 
num local fora do IST, a partir de pequeno-almoço e até ao jantar, realizando-se diversas sessões 
em plenário cujos temas e contribuições são antecipadamente preparados e cuja documentação 
é disponibilizada com antecedência. Entre os assuntos abordados sobressaem a apresentação 
de propostas inovadoras ou de melhoria das atividades pedagógicas e de investigação, a 
proposição de iniciativas de caráter estratégico visando o desenvolvimento do papel do DEI no 
IST e na Sociedade a apresentação dos novos docentes, bem como a apreciação dos aspetos 
organizacionais e dos serviços deste departamento que opera vários cursos nos campi da 
Alameda e Tagus. É dada particular relevância à participação ativa de cada membro do DEI, em 
particular dos mais novos, num ambiente focado na abertura para ouvir e entender as suas 
ideias, as suas propostas, os problemas com que se confrontam e os desafios com que gostariam 
de se confrontar. Igualmente é dada oportunidade aos docentes mais seniores para 
comunicarem os seus pontos de vista e darem a conhecer os objetivos de desenvolvimento das 
atividades do DEI que se propões assumir dadas as suas posições hierárquicas e 
responsabilidades académicas. A realização do D-DEI insere-se também no processo contínuo 
de autoavaliação departamental que teve inicio em 2016.  
 

Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos 
previstos, incluindo as alterações introduzidas durante a 
execução da prática.  
Da realização do 1º D-DEI em 2016 resultou a nomeação de um grupo de trabalho encarregue 

de dar início ao processo de definição de um plano Estratégico para o DEI, cujo resultado foi 

apresentado e validado em outubro de 2016 em Conselho de Departamento e que serviu de base 

estruturante para a formulação do programa de candidatura e a proposta de atuação da equipa 

de gestão do DEI 2017-2018, eleita em novembro de 2016. Resultou ainda a decisão de se criar 

um grupo de trabalho para estudar o Ensino Horizontal da Informática no IST. Resultou também 

deste encontro a proposta de elaboração de um novo DFA em Informática em parceria com a 

Universidade Aberta a qual já foi aprovada em 2017 no DEI e submetida ao Conselho de Gestão 

do IST. Finalmente foi decidido iniciar a análise da criação de um mestrado em Data Science em 

parceria com outros departamentos do IST  

 

Avaliação e Monitorização  
O Relatório de Autoapreciação do DEI submetido no final de 2016 incorporou já muitos 

contributos diretamente resultantes da realização do D-DEI 2016. No D- DEI 2017, que se 

realizará dia próximo 10 de Abril, far-se-á a apresentação dos resultados das ações 

implementadas em consequência do D-Day de 2016 e a recolha de sugestões de melhoria deste 

instrumento inovador da atuação do Departamento. 

 
Carácter Inovador e Transferibilidade  
A pressão das operações do dia-a-dia no seio de um departamento do IST é tremenda, deixando 

pouco espaço mental e poucos recursos humanos disponíveis para se prosseguir com foco, 

determinação e continuidade objetivos e linhas de ação de mais longo prazo. Desta forma, na 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/departamentos/dei/d-day


prática, o espaço para num contexto departamental de pensar futuro, se conceberem, estudarem 

avaliarem, compararem estratégias, para se dialogar e debater alternativas, e para nos ouvirmos 

de forma personalizada, individualizada, presencialmente uns aos outros, não ocorre de forma 

espontânea, nem se prosseguem de forma sistemática. A criação do D-DEI formalizou no quadro 

formal do serviço docente da escola um espaço temporal, físico, organizacional, especificamente 

dedicado a estes aspetos mais profundos, estratégicos fundamentais para a escola e para cada 

um dos seus colaboradores. Os documentos resultantes, as avaliações posteriormente feitas aos 

resultados alcançados, os contactos interpessoais estabelecidos, constituem património valioso 

a ser preservado, trabalho e comunicado de forma a dar vida real ao espaço de elaboração , 

debate, construção, desenvolvimento e avaliação de estratégias construídas bottom-up ou a ser 

implementadas top-down, com o envolvimento de alma e coração dos membros da comunidade 

académica. Nada obsta a que esta tipológica de pratica académica seja adotada de forma 

alargada por toada a Escola, devidamente customizada às diferentes realidades que são os 

vários departamentos e outras unidades de serviços e de investigação do IST: Divulgação da 

Prática 
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