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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 74.º-A do ECDU, a avaliação dos docentes deve considerar 

as quatro vertentes de actividade académica: 

a) Investigação; 

b) Ensino; 

c) Interacção com a Sociedade; 

d) Gestão Universitária. 

Para cada uma destas vertentes, este “Instrumento de Avaliação” considera parâmetros amplos da 

actividade e da produção dos docentes, permitindo assim maior flexibilidade e maior atenção à 

singularidade do percurso profissional e produção académica de cada docente. 

Da mesma forma ampliaram-se os indicadores a considerar na avaliação de cada parâmetro, 

introduzindo-se factores de qualificação que atendam à natureza qualitativamente diferente, ao grau de 

responsabilidade, ao grau de internacionalização ou à frequência e duração dos produtos e funções. 

Podendo este “Instrumento de Avaliação” ser alterado pelo Conselho Científico do IE no início de cada 

triénio de avaliação, ele acaba por, a par de servir a auto-avaliação de cada docente, proporcionar uma 

orientação para o seu desenvolvimento profissional no quadro do planeamento estratégico e das 

prioridades do Instituto. 

1. VERTENTE INVESTIGAÇÃO 

1.1. A vertente Investigação tem um peso de 30% a 45% na classificação final do desempenho do docente 

e integra dois parâmetros de avaliação: 1) Produção Científica e 2) Reconhecimento Científico. 

1.1.1. O primeiro parâmetro – Produção Científica – contempla a produção publicada (autoria de livro, 

capítulo de livro, artigo em revista, texto em actas; edição de livro e de actas) e a autoria e orientação de 

dissertações de Mestrado, teses de Doutoramento e relatórios de Pós-Doutoramento concluídos. 

1.1.2. O segundo parâmetro – Reconhecimento Científico – abrange: a participação em júris (excepto no 

caso da presidência institucional dos mesmos e do orientador da dissertação/tese); a participação em 

associações científicas, organização de reuniões científicas (congressos, colóquios, seminários, 

jornadas...) e actividade editorial; a coordenação e participação em projectos de investigação; outros 

indicadores, designadamente, a edição de número especial de revista, a produção de recensões, a 

emissão de pareceres, as comunicações em reuniões científicas, a escrita de prefácios de livros e a 

obtenção de prémios científicos. 

1.2. Para cada indicador é definida uma pontuação de base por produto/ actividade, podendo essa 

pontuação ser multiplicada por um ou mais factores de qualificação relativos a aspectos específicos do 

indicador (Tabelas 1 e 2). 

1.3. Nesta vertente, a pontuação final de cada docente resulta do somatório das pontuações obtidas em 

cada um dos dois parâmetros – Produção Científica e Reconhecimento Científico – com pesos, 

respectivamente, de 70% e 30%. 
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Tabela 1A 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente Investigação 

Indicadores 
Pontos 
Base n 

Factores de 
Qualificação Pontuação 

1. Produção Científica (70%) 

Produção publicada 

Livro 10,0  A, B  

Edição de Livro 6,0  A  

Capítulo de Livro 5,0  A, B  

Artigo em Revista Científica 6,0  A, B, C  

Edição de Actas 3,0  A,  

Texto em Actas 1,0  A, B  

Recensão 1,0  A, C  

Mestrado, doutoramento e pós-doutoramento  

Dissertação de Mestrado Concluída (orientador) 4,0  A  

Tese de Doutoramento Concluída (autor) 12,0  A  

Tese de Doutoramento Concluída (orientador) 8,0  A  

Relatório de pós-doutoramento (autor) 4,0  A  

Relatório de pós-doutoramento (orientador) 3,0  A  

Total  

Total ponderado (70%)  
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Tabela 1B 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente Investigação 

Indicadores 
Pontos 
Base n 

Factores de 
Qualificação Pontuação 

2. Reconhecimento Científico (30%) 

Participação em júris 

Participação em Júri de Concurso (catedrático, associado, 
coordenador principal, coordenador, adjunto) 

1,0 
 

A, F, G 
 

Participação em Júri de Prova Académica (mestrado, 
doutoramento, agregação) 

1,0  A, E, G  

Participação em Júri de Apreciação/Selecção de bolsas de 
investigação, projectos científicos 

0,5 - 1,5  A  

Associações científicas e actividades editoriais 

Membro de Direcção/Comissão Directiva de Revista 5,0  A  

Membro de Corpo Dirigente de Sociedade Científica 5,0  A  

Coordenação de Colecção de Livros 5,0  A  

Coordenação e participação em projectos de investigação 

Coordenação de Projecto Científico 5,0  A, D  

Participação em Projecto Científico 2,0  A, D  

Organização de reunião científica 

Membro da Comissão Organizadora 3,0  A  

Presidente da Comissão Organizadora 6,0  A  

Outros indicadores de reconhecimento científico 

Edição de Número Especial de Revista 4,0  A  

Prefácio (livro editado por outrem) 0,5  A  

Emissão de Parecer (avaliação de publicações científicas) 0,5 - 1,5  A, C  

Comunicações em Reuniões Científicas (por convite da 
organização, por aceitação de proposta…) 

0,5 - 1,5 
 

A 
 

Prémio Científico 3,0  A  

Outros (ex., membro de corpo editorial de revista... ) 0,5 - 1,5  A, C  

Total  

Total ponderado (30%)  
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Tabela 2 

Descrição e ponderação dos factores de qualificação para a avaliação na vertente Investigação 

Factores de Qualificação Descrição Ponderação 

A 
Factor 

Internacionalização 

Publicação no estrangeiro ou em revista internacional 

1,5 

Co-autoria ou co-edição com investigador estrangeiro 

Realização ou orientação de teses e dissertações em universidades 
estrangeiras 

Participação em júris em universidades estrangeiras 

Membro de Direcção/Comissão Directiva de Revista ou de Corpo Dirigente 
de Sociedade Científica internacionais 

Coordenação ou participação em Projecto Científico internacional 

Organização de Reunião Científica internacional 

B 
Factor 

Co-autoria 
Produto de 4 ou mais autores, excepto os que apresentam resultados de 
investigação empírica 0,8 

C 
Factor 

Indexação de 
Revista 

Revista com peer review indexada em base de dados sem índice de impacto 
definido 1,5 

Revista com peer review indexada em base de dados com índice de impacto 
definido 2,0 

D 

Factor Financiamento 
de Projectos de 

Investigação 

Projectos com financiamento de Fundação ou do Ministério da Educação 2,0 

Projectos com financiamento por concurso (ex. FCT, Fundação Calouste 
Gulbenkian) 3,0 

Projectos financiados por agências internacionais 4,0 

E 
Factor 

Tipo de Provas 

Provas de qualificação em programa de doutoramento 0,5 

Provas de doutoramento 3,0 

Provas de Agregação – participação sem arguição 3,5 

Provas de Agregação – arguente de uma das provas 4,0 

F 
Factor 

Tipo de Concurso 

Concurso de professor catedrático ou professor coordenador principal 1,5 

Concurso de professor associado ou professor coordenador 1,3 

Concurso de professor adjunto 1,0 

G 
Factor 

Instituição que confere 
o Grau 

Outra instituição nacional de ensino superior 1,2 
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2. VERTENTE ENSINO 

2.1. A vertente Ensino tem um peso de 30% a 45% na classificação final do desempenho do docente e 

integra dois parâmetros de avaliação: 1) Actividades lectivas e orientação de estudantes e 2) 

Desempenho e valorização pedagógicos. 

2.1.1. O primeiro parâmetro – Actividades lectivas e orientação de estudantes – integra a docência de 

UCs em presença ou a distância (incluindo estágios) e a orientação de estudantes na elaboração de 

relatórios e/ou projectos de mestrado profissionalizante, dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento, estágios científicos avançados e programas de pós-doutoramento em curso. Só serão 

consideradas as dissertações dos candidatos que se encontrem a frequentar o 2º ano do curso ou dos 

candidatos que, tendo expirado o prazo de conclusão da dissertação, tenham formalizado a sua 

reinscrição nos Serviços Académicos da UM. Só serão consideradas as teses dos candidatos que tenham 

a sua situação regularizada nos Serviços Académicos da UM. 

2.1.2. O segundo parâmetro – Desempenho e valorização pedagógicos – integra os seguintes 

indicadores: 

a) Avaliação do ensino ministrado – avaliação de UCs no questionário institucional de avaliação do 

ensino ministrado (PEA-E), considerando a média da avaliação dos alunos nas UCs leccionadas, 

relativamente aos blocos 3 e 4 do questionário. O docente deve indicar a média (arredondada às 

décimas) obtida nesses blocos em cada uma das UCs leccionadas no período em avaliação. A 

pontuação final será a média (arredondada às décimas) das pontuações das UCs. 

b) Projectos e experiências de inovação pedagógica – projectos e experiências com potencial inovador, 

abrangendo UCs ou cursos. A sua avaliação implica a apresentação de um relato em ficha de registo 

pré-definida, a anexar ao relatório de auto-avaliação.  

c) Materiais, recursos e publicações pedagógicos – materiais, recursos e publicações produzidos pelo 

docente, em qualquer tipo de suporte, para apoiar o processo de ensino/aprendizagem dos 

estudantes no âmbito do desenvolvimento de UCs (fichas de trabalho/ (auto)avaliação, guião/ 

caderno/ texto/ vídeo / documento de apoio às actividades da UC, capítulo de livro de apoio 

pedagógico, edição/organização/ autoria de livro de apoio pedagógico). 

d) Actividades de auto-formação científico-pedagógica – reuniões científicas (congressos, colóquios, 

seminários, jornadas, etc.), acções de formação, programas de intercâmbio e estágios de formação 

em que o docente participa durante o período a que se reporta a avaliação e que contribuem para a 

sua valorização científico-pedagógica. 

e) Eventos pedagógicos/ outras actividades – eventos pedagógicos (mostras de trabalhos, seminários, 

jornadas...) ou outras actividades de natureza formativa (por ex., actividades de intercâmbio) 

realizados para e com os alunos, nomeadamente no âmbito de UCs ou cursos. 

2.2. Para cada indicador é definida uma pontuação de base por produto/ actividade, podendo essa 

pontuação ser multiplicada por um ou mais factores de qualificação relativos a aspectos específicos do 

indicador (Tabelas 3 e 4). 

2.3. A pontuação final de cada docente resulta do somatório das pontuações obtidas em cada um dos 

dois parâmetros, tendo cada um deles o peso de 50%. 
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Tabela 3 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente Ensino 

Indicadores 
Pontos 
Base n 

Factores de 
Qualificação Pontuação 

1. Actividades Lectivas e Orientação de Estudantes (50%) 

Docência de UCs (incluindo Estágios) 2,0  A, B, C, D  

Cursos breves, seminários em programa de pós-graduação 0,5  D, G  

Orientação de relatórios ou projectos de mestrado 
profissionalizante 

2,0  D, E  

Orientação de dissertações de mestrado académico 3,0  D, E  

Orientação de teses de doutoramento 6,0  D, E  

Orientação estágios científicos avançados e programas de pós-
doutoramento 

4,0  D, E  

Total  

Total ponderado (50%)  

B – Desempenho e Valorização Pedagógicos (50%) 

Avaliação do ensino ministrado (PEA-E) 1-6  - - - -  

Projectos e experiências de inovação pedagógica 3,0  I, J, K  

Materiais, recursos e publicações pedagógicos (em papel ou 
suporte digital): 

- Ficha de trabalho ou de (auto)avaliação1 

- Guião/caderno/ texto/vídeo /documento de apoio à UC1 

- Capítulo de livro de apoio pedagógico 

- Edição/organização de livro de apoio pedagógico 

- Autoria de livro de apoio pedagógico 

 
 

0,1 

0,5 

2,5 

3,0 

5,0 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

F 

F 

F 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de auto-formação científico-pedagógica 2,0  G ou H, I  

Eventos pedagógicos/ outras actividades para alunos 1,0  I  

Total  

Total ponderado (50%)  

1Máximo de materiais/ recursos a apresentar para avaliação no triénio: 10 
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Tabela 4 

Descrição e ponderação dos factores de qualificação para a avaliação na vertente Ensino 

Factores de Qualificação Descrição Ponderação 

A 
Factor 

Horas (docência) 

Média arredondada à unidade do número de horas lectivas anuais 
nos 3 anos: > 6h 

7h 

8h 

9h 

 
 

1,2 

1,3 

1,4 

B 
Factor 

Alunos (docência) 

Média do número de alunos nas UCs nos 3 anos: até 30 1,1 

Média do número de alunos nas UCs nos 3 anos: 31-60 1,2 

Média do número de alunos nas UCs nos 3 anos: 61-90 1,3 

Média do número de alunos nas UCs nos 3 anos: > 90 1,4 

C 
Factor 

Nº de UCs 
Mais de 4 UCs diferentes leccionadas ao longo do triénio 1,2 

D 
Factor 

Outra instituição 
(docência/ orientação) 

Leccionação/ orientação noutras instituições no país 1,3 

Leccionação/ orientação em instituições no estrangeiro 1,5 

E Factor 
Co-orientação 

Co-orientação de relatórios/projectos/dissertações/ teses/estágios 0,8 

F 

Factor 
Co-autoria 

(publicações de 4 ou 
mais autores) 

Co-autoria de capítulo de livro de apoio pedagógico 0,8 

Co-edição/organização de livro de apoio pedagógico 0,8 

Co-autoria de livro de apoio pedagógico 0,8 

G 

Factor 
Duração 

(acções de formação, 
cursos, seminários) 

Número de horas: 11h-20h 1,2 

Número de horas: 21h-30h 1,3 

Número de horas: >30h 1,4 

H 

Factor 
Duração 

(programas de 
intercâmbio, estágios de 

formação) 

Número de dias: até 1 mês 2,0 

Número de dias: 1-2 meses 3,0 

Número de dias: 2-3 meses 4,0 

Número de dias: > 3 meses 5,0 

I 

Factor 
Dinamização 

(projectos, acções, 
eventos, outras 

actividades pedagóg.) 

Dinamização de projecto, acção, evento 1,5 

J 
Factor 
Âmbito 

(projectos/experiências) 

Projecto/ experiência ao nível de duas ou mais UCs 1,1 

Projecto/ experiência ao nível de um ou mais curso(s) 1,3 

K 
Factor 

Disseminação 
(projectos/experiências) 

Disseminação de projecto/ experiência em reunião científica  1,2 

Disseminação de projecto/ experiência em publicação 1,5 
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3. VERTENTE INTERACÇÃO COM A SOCIEDADE  

3.1. A vertente Interacção com a Sociedade tem um peso de 5% a 20% na classificação final do 

desempenho do docente e integra dois parâmetros de avaliação: 1) Formação e divulgação científica, 

técnica ou artística e 2) Consultoria e prestação de serviços especializados. 

3.1.1. O primeiro parâmetro – Formação e divulgação científica, técnica ou artística – integra actividades 

de formação (acções, cursos de verão, cursos breves/ seminários em programas de pós-graduação, 

palestras, debates) e de divulgação científica, técnica ou artística (intervenção oral / poster em reuniões de 

divulgação, textos de divulgação de natureza diversa, desenvolvimento de programas de intervenção e 

instrumentos de avaliação, produção de manuais escolares, certificação de manuais escolares, revisão 

científica de manuais escolares, organização de eventos artísticos). 

3.1.2. O segundo parâmetro – Consultoria e prestação de serviços especializados – abarca actividades e 

produtos concebidos nesses âmbitos, nomeadamente a presença em órgãos e a elaboração de 

pareceres, relatórios, avaliações e certificações para entidades com diferentes níveis de projecção. 

3.2. Para cada indicador é definida uma pontuação de base por produto/ actividade, podendo essa 

pontuação ser multiplicada por um ou mais factores de qualificação relativos a aspectos específicos do 

indicador (Tabelas 5 e 4). 

3.3. A pontuação final de cada docente resulta do somatório das pontuações obtidas em cada um dos 

dois parâmetros, tendo cada um deles o peso de 50%. 
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Tabela 5 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente 

Interacção com a Sociedade 

Indicadores 
Pontos 
Base n 

Factores de 
Qualificação Pontuação 

1. Formação e divulgação científica, técnica ou artística (50%) 

Formação 

Acção de formação  3,0  A, B, C, D  

Curso de Verão 3,0  A, B, C, D  

Outros (ex., palestra, debate...) 1,0  A  

Divulgação  

Intervenção oral / poster em reuniões de divulgação 
científica, técnica ou artística 0,5 - 1,5 

 
A 

 

Textos de opinião, programas nos media e outros 
trabalhos de divulgação  

1,0 - 3,0 
 

A 
 

Desenvolvimento de programas de intervenção ou de 
instrumentos de avaliação  

2,0 - 5,0 
 A  

Organização de eventos artísticos e culturais 2,0 - 4,0  A, E  

Total  

Total ponderado (50%)  

2. Consultoria e prestação de serviços especializados (50%) 

Consultoria / Presença em órgãos 

Parlamento ou Presidência da República 10,0  A  

Entidade Governativa 10,0  A  

Associação, Fundação 6,0  A  

Escola ou Autarquia 4,0  A  

Outras entidades  2,0 - 4,0  A  

Prestação de serviços especializados (pareceres, relatórios, avaliações, certificações) 

Parlamento ou Presidência da República 6,0  A  

Entidade Governativa 6,0  A  

Associação, Fundação 4,0  A  

Escola ou Autarquia 2,0  A  

Outras entidades (ex. revisão científica/certificação de 
manuais escolares para editoras…) 

1,0 - 2,0  A  

Total  

Total ponderado (50%)  
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Tabela 6 

Descrição e ponderação dos factores de qualificação para a avaliação na vertente 

Interacção com a Sociedade 

Factores de Qualificação Descrição Ponderação 

A Factor 
Âmbito 

Regional 1,2 

Nacional 1,5 

Internacional/ no estrangeiro 2,0 

B Factor 
Acreditação Acção/ curso acreditados 1,5 

C Factor 
Duração 

Número de horas da acção de formação/ curso: até 9h 1,1 

Número de horas da acção de formação/ curso: 10h-25h 1,3 

Número de horas da acção de formação/ curso: 26h-50h 1,5 

Número de horas da acção de formação/ curso: >50h 1,7 

D 
Factor 

Dinamização Coordenação da acção / curso  1,2 

E 
Factor 

Dinamização 
(evento) 

Coordenador/organizador do evento 1,5 

Membro da Comissão Organizadora do evento 1,2 
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4. VERTENTE GESTÃO UNIVERSITÁRIA  

4.1. A vertente Gestão Universitária tem um peso de 5% a 20% na classificação final do desempenho do 

docente e integra dois parâmetros de avaliação: 1) Envolvimento nos órgãos de governo e 2) Participação 

na concepção e gestão de projectos científico-pedagógicos. 

4.1.1. O primeiro parâmetro – Envolvimento nos órgãos de governo – abarca os cargos ou a pertença a 

órgãos definidos nos Estatutos da UM e do IE, neste caso a nível da Unidade e das suas Sub-Unidades. 

4.1.2. O segundo parâmetro – Participação na concepção e gestão de projectos científico-pedagógicos – 

integra tarefas desenvolvidas no âmbito da concepção e gestão de projectos de ensino de graduação e 

pós-graduação do IE e de programas de intercâmbio internacional, assim como a participação em 

grupos/ comissões de trabalho criados nos âmbitos do IE ou das suas Sub-Unidades.  

4.2. Para cada indicador é definida uma pontuação de base por cargo/ actividade, podendo essa 

pontuação ser multiplicada por um de dois factores de qualificação relativos a aspectos específicos do 

indicador: duração do exercício do cargo/ função e duração da actividade desenvolvida em grupos/ 

comissões de trabalho (Tabelas 6 e 7).  

4.3. No caso de cargos exercidos por inerência do exercício de outros cargos, aplica-se ainda o factor-

inerência. 

4.4. A pontuação aplicável pela pertença a um órgão não é acumulável com a de cargos directivos nesse 

mesmo órgão. 

4.5. A pontuação final de cada docente resulta do somatório das pontuações obtidas em cada um dos 

dois parâmetros, tendo cada um deles o peso de 50%. 
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Tabela 7A 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente 

Gestão Universitária 

Indicadores 
Pontos 
Base  

Factores de 
Qualificação Pontuação 

1. Envolvimento em Órgãos de Governo (50%) 

Governo da UM 

Equipa Reitoral (a) - - -   

Membro do Conselho Geral 4,0 - - - A  

Membro do Senado Académico 2,0 - - - A, C  

Membro de Unidade Cultural 2,0 - - - A  

Presidência do IE 

Presidente 6,0 - - - A  

Vice-Presidente 3,0 - - - A  

Conselhos do IE (CI, CC, CP, CCons.) 

Presidente 3,0 - - - A, C  

Membro 2,0 - - - A, C  

Departamentos 

Director 4,0 - - - A  

Director-Adjunto 2,0 - - - A  

Membro Conselho de Departamento 1,0 - - - A  

Centros de Investigação 

Director 4,0 - - - A  

Director-Adjunto 2,0 - - - A  

Membro da Comissão Directiva 1,5 - - - A, C  

Coordenação de Grupo de Investigação/Linha 1,5 - - - A  

Membro Efectivo de Centro 0,5 - - - A  

Total  

Total ponderado (50%)  

(a) Susceptível de avaliação por desempenho atípico. 
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Tabela 7B 

Indicadores, pontuação de base e factores de qualificação para a avaliação na vertente 

Gestão Universitária 

Indicadores 
Pontos 
Base n 

Factores de 
Qualificação Pontuação 

2. Gestão de Projectos Científicos e Pedagógicos (50%) 

Doutoramento 

Director de Curso 3,0 - - - A  

Director-Adjunto 2,0 - - - A  

Membro de Comissão Directiva  1,0 - - - A  

Mestrados / Pós-Graduações 

Coordenador ou Director de Grupo de Mestrados 3,0 - - - A  

Director/Coordenador de Especialidade de Mestrado 2,0 - - - A  

Membro de Comissão Directiva  1,0 - - - A  

Coordenador de Estágio 1,0 - - - A  

Licenciatura 

Director de Curso 3,0 - - - A  

Membro da Comissão Directiva  1,0 - - - A  

Programas de Intercâmbio Internacional 

Coordenador 1,0  A  

Grupos / Comissões de Trabalho do IE ou Departamento 

Concepção e gestão de projectos estratégicos do IE 

- Coordenador 

- Membro  

 

3,0 

1,0 

 

 

 

 

B 

B 

 

 

 

Concepção e acreditação de projectos de ensino 

- Coordenador 

- Membro 

 

3,0 

1,0 

 

 

 

 

B 

B 

 

 

 

Outros grupos / Comissões do IE 

- Coordenador 

- Membro  

 

1,0 

0,5 

 

 

 

 

B 

B 

 

 

 

Total  

Total ponderado (50%)  
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Tabela 8 

Descrição e ponderação dos factores de qualificação para a avaliação na vertente 

Gestão Universitária 

Factores de Qualificação Descrição Ponderação 

A 
Factor Duração 

(Órgãos de Governo e 
Gestão de Projectos) 

1 ano no exercício do cargo 1,0 

2 anos no exercício do cargo 2,0 

3 anos no exercício do cargo 3,0 

B 
Factor Duração 

(Grupos/Comissões de 
Trabalho) 

Até 3 meses 0,5 

De 4 meses a 12 meses 1,0 

Mais de 12 meses 1,5 

C Factor Inerência 
(cargos) 

Exercício de cargo por inerência 0,5 

 


