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ASSUNTO: Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Faculdade de Psicologia e de Ciências

da Educação da Universidade do Porto

No seguimento do V/ ofício de 30-04-2018, informamos que a 2t-O9-20151 a FPCEUP

solicitou ao SNESup a emissão de um parecer relativo ao Regulomento de Avolioção de Desempenho

dos Docentes do Faculdade de Psicologio e de Ciências da Educoçõo da Universidade do Porto,

regulamento esse, que nunca chegou a ser publicado uma vez que o Regulomento de Avalioçõo de

Desempenho dos Docentes do Universidade do Porto acabou por sofrer alterações, alterações essas

que foram também objeto de análise por parte do SNESup (V/REF. Dir: GLV/0057177)'z e, que

implicaram a revisão do regulamento anteriormente enviado pela FPCEUP a esse Sindicato.

A FPCEUP agradece o alerta cluanto à possibilidade de o regu!amento não vir a ter efeitos

retroativos, embora nunca tenha demonstrado intenção.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor,

$u"-= ,4k*tu c:>
(Prof. Doutor José Alberto ãírreia)

I Segue cópia do ofício em anexo
2 Segue cópia do oÍicio em anexo
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(Rotunda da Boavista)
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Exm(a). Senhor(a)
Professor Doutor Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto
Praça de Gomes Teixeira
4050-159 Porto
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Assunto: Posição do SNESup sobre a proposta de alteração ao Regulamento de Avaliação de Desempenho
dos Docentes da Universidade do Porto.

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores),
abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição e um conjunto de considerações e
propostas de alteração ao articulado da proposta de Regulamento em epígrafe.

Chamamos a atenção de que é fundamental corrigir um regulamento que apresenta deficiências graves do
ponto de vista de técnica jurídico-regulamentar e alterá-lo no sentido da sua clarificação e conformação
com o quadro legal aplicável.

Tais deficiências são notórias, num articulado que tem disposições excessivamente extensas (artigos 8s e
11e) e que apresenta referências a linguagem técnica ultrapassada por alterações ao regime (legal) há
muito instituídas. Está nessa circunstância a alusão a recurso administrativo constante do artigo 25e, que se
presume justificada pela vigência, pretérita, da dicotomia dos recursos administrativo e contencioso, cuja
terminologia foi há muito abandonada com a aprovação do Código do Processo nos Tribunais
Administrativos e a adoção do termo impugnação judicial.

Acrescem ao documento em apreciação outras imperfeições, quer do ponto de vista de estrutura das
normas regulamentares, por exemplo incluindo sob a epígrafe "Periodicidade" injunções como as

constantes do ne3 e do ne4 do artigo 4e que não têm que ver com o objeto normativo anunciado pela
epígrafe e regulamentado pelos neL e ne2, quer ainda do ponto de vista de expressão normativa, como
resulta da mera leitura do ne1 do artigo 1e onde se prescreve que "O presente regulamento estabelece a

regulação aplicável ao regime de avaliação.... " evidenciando a utilização de três sinónimos (regulamento,
regulação e regime) numa expressão com seis palavras e redundando numa disposição supérflua por
prolixa.

Há uma generalidade de opções de fundo que foram merecedoras de crítica em sede de audição pelo
SNESUP à proposta do regulamento inicial, e que se mantêm inalteradas na proposta em análise, de que se
salienta a manutenção da periodicidade anual da avaliação do desempenho, da qual resulta, face ao
período avaliativo definido pelo ne1 do artigo 4s da proposta, que os docentes da UP passam cinco meses
por ano em processo de avaliação. A manutenção da avaliação "por decreto" relativamente aos docentes
que desempenhem funções de gestão universitária na Reitoria nos termos do ne6 do artigo 5e da proposta,
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ASSUNTO: Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

da Universidade do Porto

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação estabilizou o Regulamento de Avalnção

de Desempenho dos Docentes da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da lJniversidade

do Porto, onde foram introduzidas algumas alterações de pormenor, pelo que enviamos a versão final

para conhecimento.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor,

t'-o [9<"-+" Ls-7
(Êrof. Doutor José Albefto Correia)

Exmo. Senhor
Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior -

SNESup
Pr. Mouzinho Albuquerque, 60 - 10

(Rotunda da Boavista)
4100-357 Porto

Nossa Íeferência
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