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1. Nome _______________________________________________________ 4. Tipo de contrato:  4.1 Tempo integral com dedicação exclusiva ………… � 
2. N.º de anos de serviço na Unidade Orgânica                                       ____ 4.2 Tempo integral sem dedicação exclusiva ………… � 
3.  Curso em que lecciona/ou no qual tem maior carga lectiva  _____________ 4.3 Tempo parcial …………………………………………………… � 
  4.4 Outros ………… � Qual ………………………………………  

 (ex. nomeação; contrato administrativo de provimento) 

DESEMPENHO CIENTÍFICO NA ÁREA DA ESPECIALIDADE - 30%    Ano de ...... 

Elementos de 
avaliação 

Discriminação 
(metodologia a aplicar) 

Avaliação 
(C/ base no 
Relatório 
anual 

individual) 

Pontuação 
% 

Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

 
 
 
 
 

Graus, provas e 
actualização 

Académica/Científica/ 
Técnico/Artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientação 
Científica/Artística 

 
 

Investigação 
Científica/Artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graus, provas e actualização 
 
 
 
● Doutoramento na Área 
● Doutoramento fora da Área 
● Provas para Especialista 
● Cursos de Especialização 
 
 
 
Investigar 
 
 
 
● Investigação desenvolvida na área: 
 - Dentro da instituição 
 - Fora da instituição 
● Criação de objectos artísticos e 
respectiva apresentação, nacional e 
internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios 

● Interpretação de objectos artísticos: 
nacional, internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios  

● Reflexão crítica e teórica sobre 
objectos artísticos. 

 
 

 
 
 
 

 
Graus, provas e actualização 
 
● Pós-doutoramento 
● Agregação 
● Doutoramento na Área 
● Doutoramento fora da Área 
● Provas para Especialista 
● Actualização 
Científica/Técnico/Artística 

● Cursos de Especialização 
 
Investigar 
 
● Orientação Dissertações de mestrado 
● Orientação de Teses de doutoramento 
● Investigação desenvolvida na área: 
 - Dentro da instituição 
 - Fora da instituição 
● Investigador responsável por projectos 
financiados 

● Criação de objectos artísticos e 
respectiva apresentação, nacional e 
internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios 

● Interpretação de objectos artísticos: 
nacional, internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios  

● Reflexão crítica e teórica sobre 
objectos artísticos. 

 
 
 
 

 
Graus, provas e actualização 
 
● Pós-doutoramento 
● Agregação 
● Doutoramento na Área 
● Doutoramento fora da Área 
● Provas para Especialista 
● Actualização 
Científica/Técnico/Artística 

● Cursos de Especialização 
 
Investigar 
 
● Orientação Dissertações de mestrado 
● Orientação de Teses de doutoramento 
● Investigação desenvolvida na área: 
 - Dentro da instituição 
 - Fora da instituição 
● Investigador responsável por projectos 
financiados 

● Criação de objectos artísticos e 
respectiva apresentação, nacional e 
internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios 

● Interpretação de objectos artísticos: 
nacional, internacional, relevância, 
reconhecimento pela crítica e prémios  

● Reflexão crítica e teórica sobre 
objectos artísticos. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

0% a 30% 
a) e b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% a 30% 
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Publicações Científicas/ 
Artísticas 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Criação ou 
Interpretação artística 

 

(90%) 
 
 
 

 
Comunicar 
● Publicação de livros ou capítulos de 
livros 

● Artigos em revistas: 
 - nacionais 
 - internacionais com referees 
● Outras publicações de artigos 
● Comunicações em conferências: 
 - nacionais 
 - internacionais 
● Participação em festivais artísticos, 
nacionais e internacionais. Relevância 
da participação: convidado a 
apresentar a obra, jurado, etc.  

 
Desenvolver 
Participação em projectos de I&D ou 
artísticos 

 
Avaliar 
● Participação em júris 
● Integração em comissões técnico/ 
científico/artísticas 

 
 
 

 
Comunicar 
● Publicação de livros ou capítulos de 
livros 

● Artigos em revistas: 
 - nacionais 
 - internacionais com referees 
● Outras publicações de artigos 
● Comunicações em conferências: 
 - nacionais 
 - internacionais 
● Participação em festivais artísticos, 
nacionais e internacionais. Relevância 
da participação: convidado a 
apresentar a obra, jurado, etc.  

 
Desenvolver 
Desenvolvimento de projectos de I&D ou 
artísticos 

 
Avaliar 
● Participação em júris de concursos: 
provas académicas ou outros 

● Integração em comissões técnico/ 
científico/artísticas (ex:conselhos 
editoriais de revistas científicas) 

 

 
Comunicar 
● Publicação de livros ou capítulos de 
livros 

● Artigos em revistas: 
 - nacionais 
 - internacionais com referees 
● Outras publicações de artigos 
● Comunicações em conferências: 
 - nacionais 
 - internacionais 
● Participação em festivais artísticos, 
nacionais e internacionais. Relevância 
da participação: convidado a 
apresentar a obra, jurado, etc.  

 
Desenvolver 
Desenvolvimento de projectos de I&D ou 
artísticos 

 
Avaliar 
● Participação em júris de concursos: 
provas académicas ou outros 

● Integração em comissões técnico/ 
científico/artísticas (ex: conselhos 
editoriais de revistas científicas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 % a 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% a 20% 
 
 
 
 

0% a 15% 

Ligação à 
Comunidade 

 
(10%) 

 
● Integração em comissões  
● Colaboração com associações 
profissionais 

● Participação em iniciativas e outras 
actividades de interesse para a 
comunidade 

 

 
● Integração em comissões 
● Colaboração com associações 
profissionais 

● Participação em iniciativas e outras 
actividades de interesse para a 
comunidade 

 

 
● Integração em comissões 
● Colaboração com associações 
profissionais 

● Participação em iniciativas e outras 
actividades de interesse para a 
comunidade 

 

  
 
 

0 % a 10% 

 

a) É relativo apenas ao período em apreço. Considera-se como merecedor da pontuação máxima nesta alínea a obtenção do grau de doutoramento na área, a realização de provas 
de agregação, pós-doutoramento ou provas de especialista. 

b) O doutoramento fora da área e a realização de outras formações serão valorizados, de 0% a 20%, de acordo com a relevância dos mesmos. 


