
PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020 

SÍNTESE 

 

 Melhoria da oferta formativa pela qualificação do corpo docente (abertura 

de concursos para as três categorias da carreira; redução dos docentes 

convidados, restringindo o seu número a especialistas e profissionais de 

reconhecido mérito), pelo acerto do rácio professor/aluno, pela intensificação 

de estágios curriculares e profissionais, visando a inserção dos estudantes em 

ambiente de trabalho, e pela intensificação da mobilidade internacional; 

 Internacionalização dos Cursos nos três Ciclos de Estudos e captação de 

maios número de estudantes internacionais; 

 Diversificação dos Cursos de Pós-Graduação e de Especialização 

promovendo uma maior inserção dos mesmos nas Linhas de Investigação das 

Unidades de Investigação; 

 Reestruturação de todos os Serviços da Faculdade, tendo em vista a 

racionalização dos recursos e uma prestação de melhor qualidade; 

 Revisão e melhoria dos Estatutos incorporando as reestruturações em curso;  

 Início das obras de qualificação dos Novos Espaços e manutenção e melhoria 

dos existentes; 

 Qualificação, melhoria e aquisição de equipamentos tecnológicos para todas 

as Áreas Científicas da Faculdade; 

 Continuação da inventariação, tratamento e divulgação dos espólios 

bibliográficos, arquivísticos e artísticos, qualificação das reservas e 

ampliação dos espaços expositivos 

 Maior internacionalização da atividade de investigação desenvolvida ao 

longo de todo o ano, tendo em vista o seu crescente impacto nas comunidades 

científica, artística e do Design; 

 Alargamento muito significativo das parcerias estratégicas nacionais e 

internacionais mediante a assinatura de protocolos com outras unidades de 

ensino e de investigação e com a Sociedade Civil, visando a prospeção de 

investimentos em projetos de investigação e a prestação de serviços de 

qualidade nos domínios da Arte e Design, da Museologia e Curadoria e da 

Conservação e Restauro; 

 Otimização dos recursos digitais, em especial as Plataformas e o site da 

Faculdade. 

 Conclusão da implementação da Avaliação Docente e dos Inquéritos 

Pedagógicos feitos aos Estudantes; 

 Conclusão dos processos de Acreditação de Cursos pendentes; 

 Otimização da edição digital em detrimento da edição em papel; 

 Otimização da oferta logística da Faculdade tendo em vista a captação de 

mais receitas próprias. 


