
 

 
 
 
 
 

Parecer sobre 
proposta de renovação do contrato 
de Rui Vaz Rodrigues 
como Professor Auxiliar Convidado a 10% 
 
 

 
Rui Vaz Rodrigues licenciou-se em Engenharia Civil em 2002 pelo Instituto Superior 
Técnico (IST) e doutorou-se em Engenharia Civil em 2006 pela Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL). Desenvolve a sua actividade como engenheiro de 
estruturas e gestor de projectos na empresa COBA – Consultores de Engenharia e 
Ambiente. 
 
O Doutor Rui Rodrigues tem desenvolvido actividade docente no Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil) do IST desde 2009/10, dando 
apoio ao grupo de disciplinas de Representação Gráfica desde 2014/15. Em todo este 
período, tem tido excelentes classificações no sistema QUC, tendo mesmo recebido o 
prémio IST de Excelência no Ensino em dois semestres. 
 
Para além da actividade de leccionação, desenvolvida com muito mérito, o Doutor Rui 
Rodrigues tem orientado regularmente alunos de mestrado (orientou um total de 32 
dissertações de mestrado). 
 
A sua experiência profissional, de investigação e lectiva adequa-se à função de docente 
no grupo de disciplinas de Representação Gráfica. Em particular, a sua experiência de 
projecto e na aplicação de ferramentas digitais (CAD, BIM) tem permitido incluir nesta 
UC um conjunto de problemas aplicados correspondentes a obras reais de engenharia, 
que constituem uma mais valia para os alunos, sobretudo numa fase inicial do curso em 
que o contacto com a profissão é fundamental. 
 
Face ao exposto e considerando a necessidade de serviço docente para o ano lectivo de 
2022/23 (um dos docentes de carreira que tem assegurado a leccionação desta UC irá 
assumir funções noutra área disciplinar em que ganhou recentemente um concurso), 
somos de opinião que a contratação deve ser renovada, com uma percentagem de 10%, 
pelo período de um ano (o que implica uma redução de 5% face ao contrato anterior).  
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João Ramôa Correia Alcínia Zita Sampaio 

(Professor Catedrático, Coordenador da 
Área Científica de Construção) 

(Professora Auxiliar, Responsável pela UC 
Desenho) 

 


