Colaboração do DEC com o
ISPT
Instituto Superior Politécnico de Tundavala, Lubango

O Instituto Superior Politécnico Tundavala (ISPT) tem sede na cidade do Lubango, antiga Sá-da-Bandeira. Esta cidade do sul de
Angola teve, desde sempre, uma forte tradição académica, sendo frequentemente conotada como a Coimbra de Angola. O
campus do ISPT está situado na zona do Tchitoco (Humpata), a aproximadamente 5 km do Lubango, a 2030 metros de altitude.
O ISPT resultou da evolução da Universidade Privada de Angola (UPRA) - Campus do Lubango, que por sua vez teve início no
Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA). O ISPRA do Lubango foi inaugurado em 2005, com dois Departamentos de Ensino,
um de Saúde e outro de Ciências Agrárias e do Ambiente. O Departamento de Saúde iniciou-se com a oferta dos cursos de
Psicologia, de Fisioterapia e de Enfermagem. O Departamento de Ciências Agrárias e do Ambiente arrancou com a oferta dos
cursos de Engenharia do Ambiente e de Engenharia Agronómica. Posteriormente, arrancaram os cursos de Gestão e
Contabilidade, de Comunicação Social e de Engenharia Civil.

O ISPT aposta na elevação dos conhecimentos
científicos dos seus estudantes. A instituição procura
reforçar e contribuir para uma formação sólida e de
qualidade dos estudantes para que futuramente
possam apoiar o desenvolvimento do país…
Margarida Ventura, Diretora do ISPT

Em 2011, a jovem licenciatura em Engenharia Civil do ISPT (curso de 5 anos) carecia de docentes qualificados que assegurassem
o devido funcionamento de algumas disciplinas, designadamente as de especialização inseridas nos 2 últimos anos do curso. Foi
assim, com o objetivo de assegurar uma formação sólida e de qualidade dos seus estudantes, que o ISPT solicitou a colaboração
do DEC, concretamente para apoio docente em disciplinas da área de estruturas. Essa colaboração acabou por se materializar
quer no apoio letivo da especialidade quer para a reorganização do plano curricular do curso. As primeiras missões decorreram
em maio de 2012 e foram asseguradas pelos Professores Sérgio Lopes e Adelino Lopes. Posteriormente vários outros docentes
do DEC passaram pelo campus do ISPT: Alfredo Dias, Carla Ferreira, Helena Barros, João Negrão, Luís Lemos e Paulo Providência.
As primeiras edições das disciplinas de Teoria das Estruturas I e II, Dimensionamento de Estruturas, Betão Armado e PréEsforçado I e II e Pontes I e II foram lecionadas por docentes do DEC da FCTUC.

Em 2014 formou-se o primeiro aluno deste curso. Apesar das necessidades de qualificação académica do corpo docente terem
vindo a ser supridas, o ISPT continua a manifestar o seu interesse em manter a colaboração do DEC, numa procura de manter e
de melhorar a qualidade de formação dos seus alunos. A qualidade do curso em Engenharia Civil tem vindo a ser reconhecida
pelo tecido empresarial Angolano, traduzido numa procura crescente dos alunos desse curso. Esta procura tem sido tão intensa
que os alunos finalistas não conseguem resistir ao chamamento do mercado de trabalho e poucos conseguem terminar o curso
no tempo previsto.

Fonte: site oficial do ISPT e textos de Sérgio Lopes

