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Regulamento específico de avaliação de desempenho dos docentes do ISCAP 

 

  Dimensão técnica e científica   peso 10 a 60   

Sub-dimensão Critérios 
Pontos por 

item 
Item N.º máx. de itens 

Formação 
académica/profissional 

Formação académica/profissional mais elevada 

15 Mest.; 18 
Espec.; 21  
com Tít. de 
Especialista; 
27 Dout.; 30 

Agreg. 

Formação 
mais elevada 

1 

Atividade de 
investigação Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se publicação direta de teses) de editora internacional 18 Livro 3 

Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se publicação direta de teses) de editora nacional 10,5 Livro 3 

Publicação de tese de doutoramento 10,5 Livro 1 

Editor ou coeditor de obra multiautoral internacional (excluindo compilação de artigos já publicados) 9 Livro 3 

Editor ou coeditor de obra multiautoral nacional (excluindo compilação de artigos já publicados) 4,5 Livro 3 

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz científico com edição internacional 9 Livro 3 

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz científico com edição nacional 4,5 Livro 3 

Artigo em revista técnico-científica (internacional ou nacional) indexada na ISI, SCOPUS ou com impact 
factor 

22,5 Artigo 6 

Artigo em revista técnico-científica internacional, com revisão por pares, indexada noutras bases de dados 
científicas 

9 Artigo 6 

Artigo em revista técnico-científica nacional, com revisão por pares, indexada noutras bases de dados 
científicas 

6 Artigo 6 

Artigo em revista técnico-científica internacional, sem revisão por pares ou não indexada 4,5 Artigo 6 

Artigo em revista técnico-científica nacional, sem revisão por pares ou não indexada 1,5 Artigo 6 

Artigo em atas de congresso internacional, com comissão científica, indexada (não acumulável com a 
comunicação respetiva) 

9 Artigo 6 

Artigo em atas de congresso nacional, com comissão científica, indexada (não acumulável com a 
comunicação respetiva)  

6 Artigo 6 

Artigo em atas de congresso internacional, com comissão científica, não indexada (não acumulável com a 
comunicação respetiva) 

6 Artigo 6 
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Artigo em atas de congresso nacional, com comissão científica, não indexada (não acumulável com a 
comunicação respetiva)  

3 Artigo 6 

Participação em congresso internacional, com comissão científica, com apresentação de comunicação 
(escrita, poster, oral) 

6 Apresentação 6 

Participação em congresso nacional, com comissão científica, com apresentação de comunicação (escrita, 
poster, oral) 

3 Apresentação 6 

Participação em congresso internacional, com comissão científica, sem apresentação de comunicação 1,5 Participação 6 

Participação em congresso nacional, com comissão científica, sem apresentação de comunicação 0,75 Participação 6 

Moderador em sessão de conferência internacional/nacional indexada (não cumulativo com apresentação 
de comunicação) 

2,25 Participação 6 

Editor ou coeditor de revista internacional indexada 9/A Revista 3 

Editor ou coeditor de revista nacional indexada 4,5/A Revista 3 

Editor ou coeditor de revista internacional, com revisão por pares, não indexada 3/A Revista 3 

Editor ou coeditor de revista nacional, com revisão por pares, não indexada 1,5/A Revista 4 

Outras atividades de investigação relevantes para a missão do ISCAP 1,5 Atividade 6 

Reconhecimento pela 
comunidade científica 

Citação feita por artigos indexados pela ISI, SCOPUS ou com impact factor (excluindo autocitações) 
comprovada 

3 Citação 6 

Citação feita por artigos indexados noutras bases de dados científicas (excluindo autocitações), 
comprovadas, por exemplo pelo Google Scholar 

1,5 Citação 6 

Revisão de obras científicas 4,5 Revisão 3 

Prémio científico internacional atribuído por entidade de reconhecido prestígio 18 Prémio 3 

Prémio científico nacional atribuído por entidade de reconhecido prestígio 9 Prémio 3 

Orador convidado 4,5 Intervenção 6 

Arguente principal de júri de provas de agregação / doutoramento 6 Participação 6 

Arguente secundário de júri de provas agregação / doutoramento 3 Participação 6 

Arguente principal de dissertação/projeto/estágio de mestrado ou das provas de especialista 1,5 Participação 6 

Membro de júri de concurso no âmbito das carreiras universitária, politécnica ou de investigação e nas 
provas para a atribuição do título de especialista 

3 Participação 6 

Membro de comissão científica de conferência internacional, com publicação de atas 6 Participação 6 

Membro de comissão científica de conferência nacional, com publicação de atas 3 Participação 6 

Revisor de artigo para revista técnico-científica internacional indexada 6 Artigo 6 

Revisor de artigo para revista técnico-científica nacional indexada 3 Artigo 6 
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Revisor de artigo para revista técnico-científica internacional não indexada 3 Artigo 6 

Revisor de artigo para revista técnico-científica nacional não indexada 1,5 Artigo 6 

Revisor de artigo para conferência internacional com comissão científica 3 Artigo 6 

Revisor de artigo para conferência nacional com comissão científica 1,5 Artigo 6 

Cargo em rede ou Sociedade Científica 1,5 Cargo 3 

Orientação e 
arbitragem (júri de 

trabalhos e atividades 
de investigação e 

desenvolvimento de 
projetos de 

investigação) 

Orientação ou coorientação de tese de doutoramento (concluída) 18 Orientação   

Orientação ou coorientação de dissertação/projeto/estágio de mestrado (concluída) 6 Orientação   

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento internacional 18 Projeto   

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento nacional 9 Projeto   

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento interno 6 Projeto   

Colaborador em projeto de investigação internacional com financiamento internacional 6 Projeto   

Colaborador em projeto de investigação internacional com financiamento nacional 4,5 Projeto   

Colaborador em projeto de investigação com financiamento interno 1,5 Projeto   

Responsável por centro de investigação financiado pela FCT 6 Ano  3 

Responsável por centro de investigação não financiado pela FCT, mas reconhecidos pelo CTC e Presidência 
do ISCAP (CECEJ, CEI, CICE, etc.) 

4,5 Ano 3 

Membro de centro de investigação financiado pela FCT 3 Ano  3 

Membro de centro de investigação não financiado pela FCT, mas reconhecidos pelo CTC e Presidência do 
ISCAP (CECEJ, CEI, CICE, etc.) 

1,5 Ano 3 

Pontuação máxima 
100 

    

     

  Dimensão pedagógica   peso 10 a 60   

Sub-dimensão Critérios Pontos por 
item 

Item Nº máx de itens 

Experiência e 
dedicação à docência 

Experiência profissioal (tempo de docência) no ensino superior (anos civis) 
1 Anos   

Docência em instituições de ensino superior (fora do ISCAP), ou em consórcio (3 a 6h) por ano (semestre) 
0,5 Por hora 3 
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Atividade letiva no ISCAP (últimos 3 anos):       

Média anual de serviço letivo 
1 

Carga média 
semanal 

3 

Número médio de UC diferentes, por ano 
1 UC/ano 6 

Responsável por Unidade Curricular (UC), por ano (semestre) 
0,5 UC/semestre 6 

Número de UCs em avaliação contínua, por ano (semestre) 
0,5 UC/semestre 6 

UCs em regime de b-learning, ou as lecionadas em inglês (excluindo as UC de línguas estrangeiras), por ano 
(semestre) 1,5 UC/semestre 3 

Utilização de componentes de plataformas eletrónicas (wikis, chats, etc.), por ano letivo/semestre 
0,5 UC/semestre 6 

Qualidade do 
desempenho docente 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (3,5 – 4,0) 
25 Média 3 anos   

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (3,0 – 3,4) 
20 Média 3 anos   

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (2,5 – 2,9) 
10 Média 3 anos   

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (< 2,5) 
0 Média 3 anos   

Cumprimento de 
prazos e outras 

obrigações 
profissionais 

Cumprimento de prazos e outras obrigações profissionais (assiduidade às aulas, pontualidade, lançamento 
de notas, sumários, programas, avaliações, vigilâncias, etc), a comprovar pela DGP:       

1 a 5 registos/ano 1/A Registo 3 

6 a 10 registos/ano 0,5/A Registo 3 

> 10 registos/ano 0/A Registo 3 

Elaboração de material 
didático, cursos de 

formação ou  
atualização 

frequentados  e 
participação em 

atividades académicas 

Livros originais de apoio à docência com edição comercial, no âmbito da missão do ISCAP 
5 Manual 6 

Antologias comentadas com edição comercial, no âmbito da missão do ISCAP 2 Antologia 3 

Capítulo de livro de apoio à docência com edição comercial 2 Capítulo 6 

Textos originais de apoio relativos à totalidade do programa da UC 
2 

Texto (nº pg > 
70) 

6 

Textos originais de apoio relativos a parte do programa da UC 
1 

Texto (nº pg < 
70) 

6 
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Cadernos de exercícios, software, produções audiovisuais, etc., originais, elaborados no âmbito do programa 
da UC para apoio aos alunos 2 

Texto (nº pg > 
35) 

6 

Cursos de atualização pedagógica ou profissional ≤ 30 horas 0,5 Curso 6 

Cursos de atualização pedagógica ou profissional > 30 horas 1 Curso 6 

Responsável pela realização de atividades pedagógicas extracurriculares (organização de visitas de estudo, 
seminários, conferências, etc.) 1 Atividade 6 

Participação em programa de mobilidade OUT, por exemplo ERASMUS 3 Participação 3 

Responsável/Tutor de alunos Erasmus (semestre) 0,5 Por aluno 6 

Lecionação de aulas tutoriais, seminários, cursos de formação e UC extracurriculares, sem remuneração nem 
inclusão no serviço docente 0,5 

Seminário, 
curso ou UC 

6 

Outras atividades pedagógicas relevantes para a missão do ISCAP 
1 Atividade 10 

Experiência 
profissional 

Experiência profissional relevante regular em atividade fora do meio académico, nos últimos 3 anos (só 
para professores sem exclusividade) 

3 Ano   

Pontuação máxima 
100 

    

     

  Dimensão organizacional   peso 10 a 60   

Sub-dimensão Critérios Pontos por 
item 

Item Nº máx de itens 

Participação em 
órgãos de gestão 
estatutariamente 

definidos 

Presidente de órgão (Escola, CTC, CP), não cumulativo com “membro de órgãos”, por mês 2,5 Por mês 36 

Vice-presidentes (Escola), não cumulativo com “membro de órgãos”, por mês 2 Por mês 36 

Vice-presidentes (CTC, CP), não cumulativo com “membro de órgãos”, por mês 1,5 Por mês 36 

Membro de órgãos (CTC, CP, CG), por mês 
0,25 

Por 
mês/órgão 

72 

Cargos de Gestão 
administrativa  e 
técnico-científica 

Diretor de curso (1.º e 2.º ciclos):       

Até 120 alunos 1 Por mês 36 

Superior a 120 alunos 1,5 Por mês 30 

Diretor de curso e pós graduação ou especialização 0,5     

Coordenador de área científica 1 Por mês 36 
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Coordenador de grupo disciplinar 0,5 Por mês 36 

Membro de Comissão Científica de Mestrado 0,5 Por mês 36 

Presidente de júri de seleção/seriação de candidatos (ex: mestrado, concursos especiais, concursos de > 23 
anos, pré-requisitos, etc.) 2 Por ano 6 

Membro de júri de seleção/seriação de candidatos (ex: mestrado, concursos especiais, concursos de > 23 
anos, pré-requisitos, etc.) 1 Por ano 6 

Regente de UC:       

≥ 5 Docente ETI 
1 Por semestre 6 

< 5 Docente ETI 
0,5 Por semestre 6 

Responsável de grupos ou comissões técnico-científicas, incluídas as de avaliação/acreditação institucional, 
reestruturação de cursos, criação de cursos, etc. 4 

Grupo ou 
comissão/Ano 

6 

Membro de grupos ou comissões técnico-científicas, incluídas as de avaliação/acreditação institucional, 
reestruturação de cursos, criação de cursos, etc. 2 

Grupo ou 
comissão/Ano 

6 

Coordenador  ou responsável de Centro, Gabinete, Serviço ou Unidade de Apoio 10 Por ano 3 

Outras atividades administrativas e técnico-científicas relevantes para a missão do ISCAP 1 Atividade 10 

Prestação de serviços 
ao exterior 

Membro de Centro, Gabinete, Serviço ou Unidade de Apoio 3 Por ano 2 

Prestação de serviços de consultadoria, estudos/projetos, pareceres, ações de formação profissional, 
traduções, etc. Remuneração:       

Até €1000 1 Por ação 12 

De €1001 a €5000 2 Por ação 12 

De €5001 a €10000 3 Por ação 12 

Mais de €10000 4 Por ação 12 

Colaboração com o CEISCAP em ações de formação e prestação de serviços ao exterior 2 Por ação 12 

Outras prestações de serviços ao exterior relevantes para a missão do ISCAP 1 Por ação 12 

Outras atividades Presidente da comissão organizadora de eventos científicos, culturais e artísticos de prestígio nacional ou 
internacional 6 Evento 6 

Membro de comissão organizadora de eventos científicos, culturais e artísticos de prestígio nacional ou 
internacional 3 Evento 6 

Responsável pela organização de seminários, jornadas ou ações formativas locais e de divulgação 
institucional, autorizadas pelo órgão competente 2 Evento 6 
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Membro de comissão organizadora de seminários, jornadas ou ações formativas locais e de divulgação 
institucional, autorizadas pelo órgão competente 1 Evento 6 

Membro da CADD 15 Por ano 3 

Membro de comissões institucionais (elaboração de regulamentos, estatutos, auditor interno de sistema de 
qualidade, etc.) nomeadas pela presidência do IPP ou do ISCAP 3 Comissão 6 

Pontuação máxima 
100 

    

     



Regulamento específico de avaliação de desempenho dos docentes do ISCAP 

 

FICHAS DE AUTOAVALIAÇÃO E DE AVALIAÇÃO 

 

(Assistentes, Professores Adjuntos, Coordenadores e  

Coordenadores Principais) 

 

 

Nome  

Categoria  

Tipo de contrato  

 

 

1 – Dimensão técnica e científica 

 

1.1 – Formação académica/profissional (grau ou título) 

 

Grau ou título Instituição Ano de conclusão 

   

 

 

1.2 – Atividade de investigação 

 

Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se 

publicação direta de teses) de editora internacional 

 

Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se 

publicação direta de teses) de editora nacional 

 

Publicação de tese de doutoramento  

Editor ou coeditor de obra multiautoral internacional 

(excluindo compilação de artigos já publicados) 

 

Editor ou coeditor de obra multiautoral nacional 

(excluindo compilação de artigos já publicados) 

   

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz 

científico com edição internacional 

 

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz 

científico com edição nacional 

 

Artigo em revista técnico-científica (internacional ou 

nacional) indexada na ISI, SCOPUS ou com impact 

factor 

 

Artigo em revista técnico-científica internacional, com 

revisão por pares, indexada noutras bases de dados 

científicas 

 

Artigo em revista técnico-científica nacional, com 

revisão por pares, indexada noutras bases de dados 

científicas 

 

Artigo em revista técnico-científica internacional, sem 

revisão por pares ou não indexada 

 

Artigo em revista técnico-científica nacional, sem 

revisão por pares ou não indexada 

 



 

Regulamento específico de avaliação de desempenho dos docentes do ISCAP  

Página 26 de 36 

Artigo em atas de congresso internacional, com 

comissão científica, indexada (não acumulável com a 

comunicação respetiva) 

 

Artigo em atas de congresso nacional, com comissão 

científica, indexada (não acumulável com a 

comunicação respetiva)  

 

Artigo em atas de congresso internacional, com 

comissão científica, não indexada (não acumulável 

com a comunicação respetiva) 

 

Artigo em atas de congresso nacional, com comissão 

científica, não indexada (não acumulável com a 

comunicação respetiva)  

 

Participação em congresso internacional, com 

comissão científica, com apresentação de comunicação 

(escrita, poster, oral) 

 

Participação em congresso nacional, com comissão 

científica, com apresentação de comunicação (escrita, 

poster, oral) 

 

Participação em congresso internacional, com 

comissão científica, sem apresentação de comunicação 

 

Participação em congresso nacional, com comissão 

científica, sem apresentação de comunicação 

 

Moderador em sessão de conferência 

internacional/nacional indexada (não cumulativo com 

apresentação de comunicação) 

 

Editor ou coeditor de revista internacional indexada  

Editor ou coeditor de revista nacional indexada  

Editor ou coeditor de revista internacional, com 

revisão por pares, não indexada 

 

Editor ou coeditor de revista nacional, com revisão por 

pares, não indexada 

 

Outras atividades de investigação relevantes para a 

missão do ISCAP 

 

 

 

1.3 – Reconhecimento pela comunidade científica 

 

Citação feita por artigos indexados pela 

ISI, SCOPUS ou com impact factor 

(excluindo autocitações) comprovada 

 

Citação feita por artigos indexados noutras 

bases de dados científicas (excluindo 

autocitações), comprovadas, por exemplo 

pelo Google Scholar 

 

Revisão de obras científicas  

Prémio científico internacional atribuído 

por entidade de reconhecido prestígio 
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Prémio científico nacional atribuído por 

entidade de reconhecido prestígio 

 

Orador convidado  

Arguente principal de júri de provas de 

agregação / doutoramento 

 

Arguente secundário de júri de provas 

agregação / doutoramento 

 

Arguente principal de 

dissertação/projeto/estágio de mestrado ou 

das provas de especialista 

 

Membro de júri de concurso no âmbito das 

carreiras universitária, politécnica ou de 

investigação e nas provas para a atribuição 

do título de especialista 

 

Membro de comissão científica de 

conferência internacional, com publicação 

de atas 

 

Membro de comissão científica de 

conferência nacional, com publicação de 

atas 

 

Revisor de artigo para revista técnico-

científica internacional indexada 

 

Revisor de artigo para revista técnico-

científica nacional indexada 

 

Revisor de artigo para revista técnico-

científica internacional não indexada 

 

Revisor de artigo para revista técnico-

científica nacional não indexada 

 

Revisor de artigo para conferência 

internacional com comissão científica 

 

Revisor de artigo para conferência nacional 

com comissão científica 

 

Cargo em rede ou Sociedade Científica  

 

 

1.4 – Orientação e arbitragem (júri de trabalhos e atividades de investigação e 

desenvolvimento de projetos de investigação) 

 

Orientação ou coorientação de tese de 

doutoramento (concluída) 

 

Orientação ou coorientação de 

dissertação/projeto/estágio de mestrado 

(concluída) 

 

Investigador responsável de projeto de 

investigação com financiamento 

internacional 

 

Investigador responsável de projeto de 

investigação com financiamento nacional 
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Investigador responsável de projeto de 

investigação com financiamento interno 

 

Colaborador em projeto de investigação 

internacional com financiamento 

internacional 

 

Colaborador em projeto de investigação 

internacional com financiamento nacional 

 

Colaborador em projeto de investigação 

com financiamento interno 

 

Responsável por centro de investigação 

financiado pela FCT 

 

Responsável por centro de investigação 

não financiado pela FCT, mas 

reconhecidos pelo CTC e Presidência do 

ISCAP (CECEJ, CEI, CICE, etc.) 

 

Membro de centro de investigação 

financiado pela FCT 

 

Membro de centro de investigação não 

financiado pela FCT, mas reconhecidos 

pelo CTC e Presidência do ISCAP 

(CECEJ, CEI, CICE, etc.) 

 

 

 

 

A – Ficha de avaliação na dimensão técnica e científica 
 

Sub-dimensão 

Pont. 

Máx. 

 

Critérios 

Nº 

de 

itens 

Pontuação 

avaliado 

Pontuação 

avaliador 

Formação 
académica/ 

profissional 
 

 
Formação académica/profissional mais elevada 

   

Atividade de 

investigação 

 

Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se publicação direta de 

teses) de editora internacional 

   

Autor ou coautor de livro técnico-científico (exclui-se publicação direta de 

teses) de editora nacional 

   

Publicação de tese de doutoramento    

Editor ou coeditor de obra multiautoral internacional (excluindo compilação 

de artigos já publicados) 

   

Editor ou coeditor de obra multiautoral nacional (excluindo compilação de 
artigos já publicados) 

   

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz científico com edição 

internacional 

   

Autor ou coautor de capítulo de livro de cariz científico com edição 
nacional 

   

Artigo em revista técnico-científica (internacional ou nacional) indexada na 

ISI, SCOPUS ou com impact factor 

   

Artigo em revista técnico-científica internacional, com revisão por pares, 
indexada noutras bases de dados científicas 

   

Artigo em revista técnico-científica nacional, com revisão por pares, 

indexada noutras bases de dados científicas 

   

Artigo em revista técnico-científica internacional, sem revisão por pares ou 
não indexada 

   

Artigo em revista técnico-científica nacional, sem revisão por pares ou não 

indexada 

   

Artigo em atas de congresso internacional, com comissão científica, 
indexada (não acumulável com a comunicação respetiva) 

   

Artigo em atas de congresso nacional, com comissão científica, indexada 

(não acumulável com a comunicação respetiva)  
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Artigo em atas de congresso internacional, com comissão científica, não 

indexada (não acumulável com a comunicação respetiva) 

   

Artigo em atas de congresso nacional, com comissão científica, não 

indexada (não acumulável com a comunicação respetiva)  

   

Participação em congresso internacional, com comissão científica, com 

apresentação de comunicação (escrita, poster, oral) 

   

Participação em congresso nacional, com comissão científica, com 

apresentação de comunicação (escrita, poster, oral) 

   

Participação em congresso internacional, com comissão científica, sem 

apresentação de comunicação 

   

Participação em congresso nacional, com comissão científica, sem 

apresentação de comunicação 

   

Moderador em sessão de conferência internacional/nacional indexada (não 
cumulativo com apresentação de comunicação) 

   

Editor ou coeditor de revista internacional indexada    

Editor ou coeditor de revista nacional indexada    

Editor ou coeditor de revista internacional, com revisão por pares, não 

indexada 

   

Editor ou coeditor de revista nacional, com revisão por pares, não indexada    

Outras atividades de investigação relevantes para a missão do ISCAP    

Reconheci- 
mento pela 

comunidade 

científica 

 

 

Citação feita por artigos indexados pela ISI, SCOPUS ou com impact factor 
(excluindo autocitações) comprovada 

 
 

  
 

Citação feita por artigos indexados noutras bases de dados científicas 

(excluindo autocitações), comprovadas, por exemplo pelo Google Scholar 

   

Revisão de obras científicas    

Prémio científico internacional atribuído por entidade de reconhecido 

prestígio 

   

Prémio científico nacional atribuído por entidade de reconhecido prestígio    

Orador convidado    

Arguente principal de júri de provas de agregação / doutoramento    

Arguente secundário de júri de provas agregação / doutoramento    

Arguente principal de dissertação/projeto/estágio de mestrado ou das provas 

de especialista 

   

Membro de júri de concurso no âmbito das carreiras universitária, 
politécnica ou de investigação e nas provas para a atribuição do título de 

especialista 

   

Membro de comissão científica de conferência internacional, com 
publicação de atas 

   

Membro de comissão científica de conferência nacional, com publicação de 

atas 

   

Revisor de artigo para revista técnico-científica internacional indexada    

Revisor de artigo para revista técnico-científica nacional indexada    

Revisor de artigo para revista técnico-científica internacional não indexada    

Revisor de artigo para revista técnico-científica nacional não indexada    

Revisor de artigo para conferência internacional com comissão científica    

Revisor de artigo para conferência nacional com comissão científica    

Cargo em rede ou Sociedade Científica    

Orientação e 
arbitragem (júri 

de trabalhos e 

atividades de 
investigação e 

desenvolvimento 
de projetos de 

investigação) 

 Orientação ou coorientação de tese de doutoramento (concluída)    

Orientação ou coorientação de dissertação/projeto/estágio de mestrado 

(concluída) 
 

 
 

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento 

internacional 
 

 
 

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento 

nacional 
 

 
 

Investigador responsável de projeto de investigação com financiamento 
interno 

 
 

 

Colaborador em projeto de investigação internacional com financiamento 

internacional 
 

 
 

Colaborador em projeto de investigação internacional com financiamento 
nacional 

 
 

 

Colaborador em projeto de investigação com financiamento interno    

Responsável por centro de investigação financiado pela FCT    

Responsável por centro de investigação não financiado pela FCT, mas 

reconhecidos pelo CTC e Presidência do ISCAP (CECEJ, CEI, CICE, etc.) 
 

 
 

Membro de centro de investigação financiado pela FCT    

Membro de centro de investigação não financiado pela FCT, mas 

reconhecidos pelo CTC e Presidência do ISCAP (CECEJ, CEI, CICE, etc.) 
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2 – Dimensão pedagógica 

 

2.1 – Experiência e dedicação à docência 

 

Experiência profissioal (tempo de docência) no 

ensino superior (anos civis) 

 

Docência em instituições de ensino superior (fora 

do ISCAP), ou em consórcio (3 a 6h) por ano 

(semestre) 

 

Atividade letiva no ISCAP (últimos 3 anos):  

Média anual de serviço letivo  

Número médio de UC diferentes, por ano  

Responsável por Unidade Curricular (UC), por 

ano (semestre) 

 

Número de UCs em avaliação contínua, por ano 

(semestre) 

 

UCs em regime de b-learning, ou as lecionadas 

em inglês (excluindo as UC de línguas 

estrangeiras), por ano (semestre) 

 

Utilização de componentes de plataformas 

eletrónicas (wikis, chats, etc.), por ano 

letivo/semestre 

 

 

2.2 – Qualidade do desempenho docente 

 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos 

estudantes (3,5 – 4,0) 

 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos 

estudantes (3,0 – 3,4) 

 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos 

estudantes (2,5 – 2,9) 

 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos 

estudantes (< 2,5) 

 

 

2.3 – Cumprimento de prazos e outras obrigações profissionais 

 

Cumprimento de prazos e outras obrigações 

profissionais (assiduidade às aulas, pontualidade, 

lançamento de notas, sumários, programas, 

avaliações, vigilâncias, etc), a comprovar pela DGP: 

 

1 a 5 registos/ano  

6 a 10 registos/ano  

> 10 registos/ano  
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2.4. – Elaboração de material didático, cursos de formação ou atualização frequentados e 

participação em atividades académicas 

 

 Âmbito da 

UC/curso 

Caraterísticas  

(incluindo nº de pág., se 

aplicável) 

Livros originais de apoio à 

docência com edição 

comercial, no âmbito da 

missão do ISCAP 

  

Antologias comentadas com 

edição comercial, no âmbito 

da missão do ISCAP 

  

Capítulo de livro de apoio à 

docência com edição 

comercial 

  

Textos originais de apoio 

relativos à totalidade do 

programa da UC 

  

Textos originais de apoio 

relativos a parte do programa 

da UC 

  

Cadernos de exercícios, 

software, produções 

audiovisuais, etc., originais, 

elaborados no âmbito do 

programa da UC para apoio 

aos alunos 

  

Cursos de atualização 

pedagógica ou profissional ≤ 

30 horas 

  

Cursos de atualização 

pedagógica ou profissional > 

30 horas 

  

Responsável pela realização 

de atividades pedagógicas 

extracurriculares (organização 

de visitas de estudo, 

seminários, conferências, etc.) 

  

Participação em programa de 

mobilidade OUT, por 

exemplo ERASMUS 

  

Responsável/Tutor de alunos 

Erasmus (semestre) 

  

Lecionação de aulas tutoriais, 

seminários, cursos de 

formação e UC 

extracurriculares, sem 
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remuneração nem inclusão no 

serviço docente 

Outras atividades pedagógicas 

relevantes para a missão do 

ISCAP 

  

 

2.5 – Experiência Profissional 
 

Experiência profissional relevante regular 

em atividade fora do meio académico, nos 

últimos 3 anos (só para professores sem 

exclusividade) 

 

 

 

B - Ficha de avaliação na dimensão pedagógica 

 
Sub-

dimensão 

Pont. 

Máx. 

Critérios Nº de 

itens 

Pontuação 

avaliado 

Pontuação 

avaliador 

Experiência e 

dedicação à 

docência 

 Experiência profissioal (tempo de docência) no ensino superior (anos civis)    

Docência em instituições de ensino superior (fora do ISCAP), ou em consórcio 

(3 a 6h) por ano (semestre) 

   

Atividade letiva no ISCAP (últimos 3 anos):    

Média anual de serviço letivo    

Número médio de UC diferentes, por ano    

Responsável por Unidade Curricular (UC), por ano (semestre)    

Número de UCs em avaliação contínua, por ano (semestre)    

UCs em regime de b-learning, ou as lecionadas em inglês (excluindo as UC de 
línguas estrangeiras), por ano (semestre) 

   

Utilização de componentes de plataformas eletrónicas (wikis, chats, etc.), por 

ano letivo/semestre 

   

Qualidade do 
desempenho 

docente 

 
 

 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (3,5 – 4,0) 
Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (3,0 – 3,4) 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (2,5 – 2,9) 

Resultado médio (dos três anos) da avaliação pelos estudantes (< 2,5) 

 
 

 

  
 

 

Cumprimen-
to de prazos e 

outras 

obrigações 
profissionais 

 
 

 

 

Cumprimento de prazos e outras obrigações profissionais (assiduidade às 
aulas, pontualidade, lançamento de notas, sumários, programas, avaliações, 

vigilâncias, etc), a comprovar pela DGP: 

1 a 5 registos/ano 
6 a 10 registos/ano 

> 10 registos/ano 

   

Elaboração 
de material 

didático,  

cursos de 
formação ou 

atualização 

frequentados 
e 

participação 

em atividades 
académicas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Livros originais de apoio à docência com edição comercial, no âmbito da 
missão do ISCAP 

   

Antologias comentadas com edição comercial, no âmbito da missão do ISCAP    

Capítulo de livro de apoio à docência com edição comercial    

Textos originais de apoio relativos à totalidade do programa da UC    

Textos originais de apoio relativos a parte do programa da UC    

Cadernos de exercícios, software, produções audiovisuais, etc., originais, 
elaborados no âmbito do programa da UC para apoio aos alunos 

 
 

  
 

Cursos de atualização pedagógica ou profissional ≤ 30 horas    

Cursos de atualização pedagógica ou profissional > 30 horas    

Responsável pela realização de atividades pedagógicas extracurriculares 
(organização de visitas de estudo, seminários, conferências, etc.) 

 
 

 

Participação em programa de mobilidade OUT, por exemplo ERASMUS    

Responsável/Tutor de alunos Erasmus (semestre)    

Lecionação de aulas tutoriais, seminários, cursos de formação e UC 
extracurriculares, sem remuneração nem inclusão no serviço docente 

 
 

 

Outras atividades pedagógicas relevantes para a missão do ISCAP    

Experiência 
profissional 

 Experiência profissional relevante regular em atividade fora do meio 
académico, nos últimos 3 anos (só para professores sem exclusividade) 
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3 – Dimensão organizacional 

 

3.1 – Participação em órgãos de gestão estatutariamente definidos 

 

Presidente de órgão (Escola, 

CTC, CP), não cumulativo 

com “membro de órgãos”, 

por mês 

 

Vice-presidentes (Escola), 

não cumulativo com 

“membro de órgãos”, por 

mês 

 

Vice-presidentes (CTC, 

CP), não cumulativo com 

“membro de órgãos”, por 

mês 

 

Membro de órgãos (CTC, 

CP, CG), por mês 

 

 

 

3.2 – Cargos de gestão administrativa e técnico-científica 

 

Diretor de curso (1.º e 2.º ciclos): 

Até 120 alunos 

Superior a 120 alunos 

Diretor de curso e pós graduação 

ou especialização 

 

Coordenador de área científica  

Coordenador de grupo disciplinar  

Membro de Comissão Científica 

de Mestrado 

 

Presidente de júri de 

seleção/seriação de candidatos 

(ex: mestrado, concursos 

especiais, concursos de > 23 anos, 

pré-requisitos, etc.) 

 

Membro de júri de 

seleção/seriação de candidatos 

(ex: mestrado, concursos 

especiais, concursos de > 23 anos, 

pré-requisitos, etc.) 

 

Regente de UC: 

≥ 5 docentes ETI 

< 5 docentes ETI 

 

Responsável de grupos ou 

comissões técnico-científicas, 

incluídas as de 
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avaliação/acreditação 

institucional, reestruturação de 

cursos, criação de cursos, etc. 

Membro de grupos ou comissões 

técnico-científicas, incluídas as de 

avaliação/acreditação 

institucional, reestruturação de 

cursos, criação de cursos, etc. 

 

Coordenador  ou responsável de 

Centro, Gabinete, Serviço ou 

Unidade de Apoio 

 

Outras atividades administrativas 

e técnico-científicas relevantes 

para a missão do ISCAP 

 

 

3.3 – Prestação de serviços ao exterior 

 

Membro de Centro, Gabinete, Serviço ou 

Unidade de Apoio 

 

Prestação de serviços de consultadoria, 

estudos/projetos, pareceres, ações de 

formação profissional, traduções, etc. 

Remuneração: 

Até €1000 

De €1001 a €5000 

De €5001 a €10000 

Mais de €10000 

 

Colaboração com o CEISCAP em ações de 

formação e prestação de serviços ao exterior 

 

Outras prestações de serviços ao exterior 

relevantes para a missão do ISCAP 

 

 

3.4 – Outras Atividades 

 

Presidente da comissão organizadora de 

eventos científicos, culturais e artísticos de 

prestígio nacional ou internacional 

 

Membro de comissão organizadora de 

eventos científicos, culturais e artísticos de 

prestígio nacional ou internacional 

 

Responsável pela organização de 

seminários, jornadas ou ações formativas 

locais e de divulgação institucional, 

autorizadas pelo órgão competente 

 

Membro de comissão organizadora de 

seminários, jornadas ou ações formativas 

locais e de divulgação institucional, 

autorizadas pelo órgão competente 
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Membro da CADD  

Membro de comissões institucionais 

(elaboração de regulamentos, estatutos, 

auditor interno de sistema de qualidade, 

etc.) nomeadas pela presidência do IPP ou 

do ISCAP 

 

 

 

C - Ficha de avaliação na dimensão organizacional 

 
 

Sub-dimensão 

Pont. 

Máx. 

 

Critérios 

Nº de  

itens 

Pontuação 

avaliado 

Pontuação 

avaliador 

Participação em 

órgãos de gestão 
estatutariamente 

definidos 

 

 

Presidente de órgão (Escola, CTC, CP), não cumulativo com “membro 

de órgãos”, por mês 

 

 

  

 

Vice-presidentes (Escola), não cumulativo com “membro de órgãos”, por 
mês 

   

Vice-presidentes (CTC, CP), não cumulativo com “membro de órgãos”, 

por mês 

   

Membro de órgãos (CTC, CP, CG), por mês    

Cargos de Gestão 

administrativa e 

técnico-científica 

 Diretor de curso (1.º e 2.º ciclos): 

Até 120 alunos 

Superior a 120 alunos 
Diretor de curso e pós graduação ou especialização 

   

Coordenador de área científica    

Coordenador de grupo disciplinar    

Membro de Comissão Científica de Mestrado    

Presidente de júri de seleção/seriação de candidatos (ex: mestrado, 
concursos especiais, concursos de > 23 anos, pré-requisitos, etc.) 

   

Membro de júri de seleção/seriação de candidatos (ex: mestrado, 

concursos especiais, concursos de > 23 anos, pré-requisitos, etc.) 

   

Regente de UC: 
≥ 5 docentes ETI 

< 5 docentes ETI 

 
 

  
 

Responsável de grupos ou comissões técnico-científicas, incluídas as de 
avaliação/acreditação institucional, reestruturação de cursos, criação de 

cursos, etc. 

   

Membro de grupos ou comissões técnico-científicas, incluídas as de 

avaliação/acreditação institucional, reestruturação de cursos, criação de 
cursos, etc. 

   

Coordenador  ou responsável de Centro, Gabinete, Serviço ou Unidade 

de Apoio 

   

Outras atividades administrativas e técnico-científicas relevantes para a 
missão do ISCAP 

   

Prestação de 

serviços ao 
exterior 

 Membro de Centro, Gabinete, Serviço ou Unidade de Apoio 
 

 
 

Prestação de serviços de consultadoria, estudos/projetos, pareceres, ações 

de formação profissional, traduções, etc. 

Remuneração: 
Até €1000 

De €1001 a €5000 
De €5001 a €10000 

Mais de €10000 

   

Colaboração com o CEISCAP em ações de formação e prestação de 

serviços ao exterior 

   

Outras prestações de serviços ao exterior relevantes para a missão do 

ISCAP 

   

Outras atividades  Presidente da comissão organizadora de eventos científicos, culturais e 

artísticos de prestígio nacional ou internacional 

   

Membro de comissão organizadora de eventos científicos, culturais e 

artísticos de prestígio nacional ou internacional 

   

Responsável pela organização de seminários, jornadas ou ações 

formativas locais e de divulgação institucional 

   

Membro de comissão organizadora de seminários, jornadas ou ações 

formativas locais e de divulgação institucional 
 

 
 

Membro da CADD    
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Membro de comissões institucionais (elaboração de regulamentos, 

estatutos, auditor interno de sistema de qualidade, etc.) nomeadas pela 
presidência do IPP ou do ISCAP 

 

 

  

 

   

 

D - Classificação final: 

 

Dimensões Pontuação Ponderação a atribuir 

Técnica e científica   

Pedagógica   

Organizacional   

 

Número de dimensões com uma pontuação igual ou 

superior a 50% 
 

 

Classificação Final 

Percentagem  

Pontos  

 

Data:………………………………. 

 

Assinatura: ……………………….. 


