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Ensino

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro

Engenharia Civil da Universidade de Aveiro
presente em ranking internacional
No ranking internacional National Taiwan Universities Ranking, a Engenharia Civil da
Universidade de Aveiro ficou posicionada dentro das 200 melhores no mundo e em 3º lugar a
nível nacional. Dando prioridade à qualidade do seu ensino, sempre com a preocupação de
aliar a inovação ao desenvolvimento, quer do plano formativo como da investigação que lhe
está associada, o diálogo e a troca de ideias, entre direção, docentes, investigadores, técnicos,
administrativos e estudantes, pauta a evolução do Departamento de Engenharia Civil da
Universidade de Aveiro.

ro de alunos por turma na ordem das
duas dezenas, permitindo que o ensino de
proximidade seja uma realidade: “Preferimos que a nossa dimensão se mantenha
em números que favoreça a proximidade
e disponibilidade que sempre nos caracterizou”.

Ensino

A Universidade de Aveiro tem uma organização invulgar dado que, estando estruturada por departamentos, promove
uma relação muito estreita com a reitoria,
no sentido de serem definidos em conjunto objetivos e estratégias, num forte ambiente de partilha e disseminação de
ideias. O próprio campus universitário
beneficia de condições que promovem a
proximidade e o contato entre toda a sua
comunidade.
Foi neste ambiente que nasceu, há já 21
anos, o Departamento de Engenharia Civil
da Universidade de Aveiro (DECivil). Em
conversa com o seu diretor, o Prof. Nuno
Lopes, percebemos os fatores de diferenciação e de atratividade deste espaço difusor e catalisador de conhecimento.

Foi-nos apresentado um departamento
que tem nos seus professores uma das
suas grandes mais-valias. Falamos de um
corpo docente composto por 18 elementos (quatro deles convidados), que se caracteriza por aliar docentes jovens a profissionais de renome com largos anos de
carreira, numa ambiência de equilíbrio e
comunhão de experiências.
A promoção da relação entre docentes
e discentes é outro dos pontos a destacar:
“Até a própria característica do edifício
potencia esse relacionamento dado que
as salas de aulas e os gabinetes dos professores situam-se, frente a frente, no
mesmo piso”, reforça o Prof. Nuno Lopes. Essa relação sai altamente beneficiada se tivermos em consideração o núme-

Alunos ativos e interventivos
As Jornadas de Engenharia Civil, organizadas pelos alunos, já vão na sua sétima edição e permitem trazer ao Departamento pessoas com outros conhecimentos e visões. Também as visitas de
estudo organizadas por estes estudantes
enriquecem o seu currículo. “Conseguimos promover a dinâmica junto dos alunos e motivá-los a estarem cá, a estudarem cá, no horário que preferirem”, reforça o diretor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de
Aveiro.
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Respondendo às necessidades mais recentes do mercado, o DECivil oferece a licenciatura de Reabilitação do Património,
oferta ímpar no ensino superior português. “Num país onde os números do últimos censos de 2011 do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que há quase
100 mil edifícios a precisarem de grandes
reparações e cerca de 60 mil muito degradados, a requalificação do património
edificado e também a formação especializada de técnicos para a área da reabilitação urbana é fundamental para a preservação deste património material e cultural”.
Se considerarmos que muitos setores
dependem da Reabilitação, nomeadamente os setores do turismo e imobiliário,
percebemos a importância destes profissionais na correta intervenção junto do
edificado.
O curso de primeiro ciclo de Reabilitação do Património visa assim fornecer um
conjunto de competências fundamentais
que vão desde questões mais teóricas como a História da Arquitetura e os conhecimentos da cultura local, até aos saberes
técnicos necessários para identificar as
patologias dos edifícios e as práticas corretas para a sua reabilitação. Esta formação nasce com a motivação de apresentar
às empresas e organizações, profissionais
capacitados para assumir o trabalho de
preservação do caráter e da traça dos edifícios – desde edifícios habitacionais, patrimoniais, até edifícios industriais –, garantindo todas as condições de conforto e
segurança numa lógica de reabilitação
sustentável.
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Ainda ao nível da oferta formativa, o
mestrado integrado em Engenharia Civil (inclui o 1º e o 2º Ciclos) é um curso
mais clássico, que deu origem ao Departamento e que aborda as áreas de hidráulica, estruturas, construções, materiais de construção, geotecnia e vias de
comunicação. Diferencia-se também
pelo grande enfoque em setores mais
específicos como os riscos no ambiente
construído, a sustentabilidade na construção e a reabilitação e conservação do
património construído, evidenciando
uma ligação próxima com a investigação desenvolvida no Departamento.
Sabendo que o setor da construção civil foi fortemente abalado pela crise
económica que assolou o país no início
desta década, o ensino de engenharia

civil não escapou a esta realidade: “Durante mais de uma década, cerca de
1600 alunos eram anualmente colocados neste curso, a nível nacional. Número que em 2012 desceu para a ordem dos 300”, salienta o Prof. Nuno
Lopes. Hoje vivem-se tempos de recuperação generalizada. Uma recuperação lenta, mas que leva o mercado a
manifestar a pertinência de formar novos engenheiros civis. Este ano letivo,
todas as vagas abertas em Engenharia
Civil na Universidade de Aveiro foram
ocupadas na primeira fase de candidatura, o que demonstra o reconhecimento
generalizado da qualidade deste curso,
distinguido com a marca de qualidade
internacional EUR-ACE.
A estrutura formativa deste mestrado
integrado alia o ensino das ciências base a disciplinas mais práticas com aplicação dos conceitos aprendidos. “Os
conceitos teóricos são muito importantes, mas não descuramos a componente
prática com utilização regular do laboratório, assim como as visitas de estudo”,
reforça o Prof. Nuno Lopes. O quinto, e
último ano de formação, é principalmente dedicado à unidade curricular
Dissertação/Projeto /Estágio, permitindo aos estudantes direcionar a sua formação de acordo com as suas preferências pessoais.
Nesta fase acentua-se a ligação com o
mundo empresarial e institucional, num
elo muito profícuo para todas as partes,
materializado por exemplo na percentagem alta de estudantes a realizar estágio
curricular. Saliente-se ainda que esta

formação tem captado cerca de 50 estudantes de mobilidade por ano integrados no programa Erasmus, assim como
um número considerável de estudantes
internacionais.
O DECivil oferece ainda um programa doutoral em engenharia civil com
duração de três anos, fortemente vocacionado para a investigação nesta área.
Neste curso de pós-graduação, os estudantes são motivados a deslocarem-se,
por um período alargado (por um semestre ou um ano de estudos) para universidades estrangeiras, numa experiência enriquecedora para o desenvolvimento da tese por via do contacto com
realidades e conhecimentos diferentes,
mas complementares.

Investigação
No campo da investigação, em 2015
o DECivil fundou a unidade de investigação RISCO – Riscos e Sustentabilidade na Construção. Com o objetivo de
promover o desenvolvimento de cidades
sustentáveis e resilientes, através de
construções seguras, duráveis e amigas
do ambiente, os objetivos específicos da
sua atividade de investigação são a mitigação de riscos no ambiente construído,
a eficiência do uso de recursos no ambiente construído e a reabilitação do património edificado.
Esta unidade, que se submeteu a nova
avaliação no passado mês de janeiro, integra todos os docentes do departamento
e apresenta um volume de publicações
científicas considerável com forte e crescente impacto em revistas internacionais.
Já este ano, o DECivil marcou presença no ranking internacional National
Taiwan Universities Ranking alcançando o 195º lugar a nível mundial, 63º lugar a nível europeu, e 3º a nível nacional. Resultados bastante positivos que
tiveram em consideração a atividade do
departamento em 2017 e o colocam lado a lado com as maiores instituições
nacionais e internacionais de ensino.
“A aliança entre a juventude e a experiência dos nossos docentes permite-
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-nos assumir um número apreciável de
projetos”, diz o diretor. Como já referimos, falamos de 18 docentes – alguns
com forte impacto e presença internacional – que estão a trabalhar em vários
projetos europeus de grande monta, entre outros de âmbito nacional.

Transferência
de Tecnologia
“A Universidade de Aveiro sempre foi
reconhecida pelo impacto que gera, e
que quer gerar, na sociedade a nível nacional”, sublinha o Prof. Nuno Lopes ao
abordar a temática da transferência de
tecnologia. Esta missão é seguida pelo
DECivil que assume várias parcerias
com empresas e instituições, como a
Câmara Municipal de Aveiro, por exemplo, onde presta serviço de consultoria.
No âmbito industrial são múltiplas as
empresas e gabinetes de projeto que recorrem ao laboratório da instituição e
ao conhecimento dos seus profissionais
para apoio no desenvolvimento dos
seus produtos e sistemas, através de testes de vária ordem ou pareceres técnicos. Uma atividade que promove um
importante impacto na sociedade, determinante para a concretização da missão universitária, e cujas verbas obtidas
são usadas para alargar e melhorar as
competências do laboratório, reforçando a sua sustentabilidade e mantendo-o
como um dos melhores do país.
Também a nível internacional esta ligação é efetuada, muitas vezes originada em
projetos de investigação, com grandes
grupos de construção civil. Para além disso, alguns dos docentes do departamento
participam em comissões técnicas de normalização nas várias áreas que integram o
setor da construção, incluindo a nível europeu.
Em final de conversa o diretor reforça a
mensagem de que o ensino ministrado e a
investigação do DECivil se pautam por
objetivos práticos: “Têm que ter um impacto direto na sociedade, sempre em estreita colaboração e diálogo com as empresas na área”.

