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Objetivos/Linhas estratégicas para 2017 

 

Tendo em consideração as linhas estratégicas definidas, em 2016, pela atual Direção, a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia pretende, em 2017, prosseguir com o trabalho iniciado, 

num processo de melhoria contínua através de ações que conduzam aos objetivos 

definidos. 

 

 

 

ENSINO 

 

E1- Aumentar o número de alunos nos cursos da FCT através de ações consistentes 

de divulgação da nossa oferta formativa e da nossa capacidade científica, com 

especial ênfase nas áreas mais frágeis, nomeadamente Agronomia, Arquitetura 

Paisagista e Bioquímica. 

E2 - Ampliar a oferta formativa da FCT nas áreas de ciências básicas e engenharias, 

através da oferta de novos cursos de licenciatura e mestrado nestas áreas. 

E3 - Melhorar a eficácia da formação académica na FCT através da otimização e/ou 

reforço de meios físicos e humanos, com base na avaliação do funcionamento dos 

cursos e dos serviços de apoio. 

E4 – Apoiar as atividades de cariz cultural, social e lúdico desenvolvidas pelos 

estudantes, pois contribuem para a sua formação humanística e para o seu bem-

estar no seio da academia, promovendo também a consciência e coesão social. 

  

INVESTIGAÇÃO 

 

I5 - Reforçar a colaboração entre a FCT e as estruturas de I&D, potenciando sinergias 

que promovam a produtividade, a qualidade e a divulgação das nossas atividades. 

I6 – Intensificar o envolvimento dos alunos de licenciatura e mestrado integrado em 

projetos de investigação, incentivando a realização de projetos e de estágios extra-

curriculares. 

I7 – Incentivar e apoiar os docentes na realização de trabalho de investigação, na 

participação em congressos e na organização de congressos na UALG. 

 

EXTENSÃO/ENSINO 

 

EX8 - Reforçar a internacionalização dos cursos da FCT através de mais oferta em 

língua inglesa, de mais divulgação e de mais parcerias internacionais.  

EX9 – Reforçar as parcerias com empresas e outros organismos do setor público e 

privado, para prestações de serviço. 

EX10 – Ampliar a rede de protocolos para estágios dos alunos dos cursos da FCT. 
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EX11 – Apoiar os funcionários docentes e não docentes que estão envolvidos em 

atividades de prestação de serviços. 

 

 

GOVERNANÇA 

 

G12 - Otimizar os procedimentos administrativos, minimizando o esforço a eles 

dedicado e facilitando o acesso à informação. 

G13 – Renovar os equipamentos informáticos disponíveis nos serviços e nas salas 

de aula geridas pela FCT, pois os existentes têm mais de 10 anos. 

G14 – Equipar uma nova sala para aulas de informática, necessária para os cursos 

de Engª Informática. 

G15 – Dotar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas de recursos docentes 

com doutoramento na área de Farmacologia 

G16 – Dotar a Licenciatura e o Mestrado em Arquitetura Paisagista de recursos 

docentes com doutoramento nesta área. 

G17 - Dotar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas de recursos 

laboratoriais nas áreas de Farmácia e de Farmacologia, tal como sugerido pela CAE 

da A3ES. 

G18– Aumentar a capacidade laboratorial para aulas práticas nas áreas de Fisiologia 

Animal e Microbiologia. 

G19 – Reforçar a aquisição de recursos bibliográficos para os cursos da FCT. 

G20 – Incentivar e apoiar a frequência de ações de formação e atualização pelos 

funcionários docentes e não docentes da FCT. 
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