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3 — O júri referido no número anterior tem as seguintes compe-
tências:

a) Admitir ou excluir os candidatos dos concursos aos regimes de 
Mudança de Curso, Transferência e Reingresso em função da verificação 
do respeito das condições gerais, e específicas e de instrução do reque-
rimento, definidas nos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 8.º do presente regulamento;

b) Proceder à aplicação dos critérios de seriação aos candidatos ad-
mitidos a concurso aos Regimes de Mudança de Curso e Transferência;

c) Elaborar as propostas de edital de resultados dos concursos aos 
Regimes de Mudança de Curso e Transferência as quais devem incluir a 
classificação final dos candidatos admitidos e as menções de Colocado, 
Não colocado ou Excluído, consoante a situação de cada candidato;

d) Elaborar as propostas de edital de resultados dos concursos ao 
regime de Reingresso as quais devem incluir as menções de Colocado 
ou Excluído, consoante a situação de cada candidato;

e) A menção de Excluído nos editais de publicação dos resultados dos 
concursos aos regimes de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso, 
deve sempre incluir uma alínea com o fundamento que deu origem à 
exclusão do candidato.

Artigo 15.º
Resultado Final

1 — Os editais propostos no âmbito do artigo anterior, são homolo-
gados pelo Presidente do Instituto.

2 — Os editais homologados são afixados no Gabinete de Acesso ao 
Ensino Superior e divulgados na página web do Instituto.

Artigo 16.º
Reclamações

1 — Dos resultados finais cabe aos interessados a possibilidade de 
apresentar reclamação, devidamente fundamentada, nos prazos fixados 
para o efeito.

2 — A reclamação será entregue no Gabinete de Acesso ao Ensino 
Superior do Instituto Politécnico de Beja.

3 — A decisão sobre a reclamação será proferida pelo Presidente do 
Instituto, ouvido o júri nomeado para o efeito.

4 — A decisão sobre a reclamação será comunicada ao reclamante 
por correio electrónico.

Artigo 17.º
Matrícula e inscrição

1 — Os candidatos colocados efectuarão a sua matrícula e inscrição 
no 1.º ano do curso em que foram colocados nos prazos fixados, sem 
prejuízo de virem a alterar a sua inscrição, decorrente do processo de 
creditação de competências a decorrer nos termos do disposto no Re-
gulamento para Creditação de Formações Anteriormente Obtidas do 
Instituto Politécnico de Beja.

2 — Os estudantes que tenham tido uma matrícula e inscrição válidas 
no Instituto Politécnico de Beja no ano lectivo imediatamente anterior e 
cujo requerimento seja indeferido podem, no prazo de cinco dias úteis 
sobre a publicação da decisão, proceder à inscrição no curso onde haviam 
estado inscritos no ano lectivo anterior.

3 — A matrícula e inscrição efectuam -se nos Serviços Académicos 
do Instituto Politécnico de Beja.

Artigo 18.º
Creditação de competências

Após a matrícula e inscrição referidas no artigo anterior os estudantes 
deverão, se tal for do seu interesse, requerer nos Serviços Académicos a 
respectiva creditação de competências nos termos do disposto no Regula-
mento para Creditação de Formações Anteriormente Obtidas do Instituto 
Politécnico de Beja.

Artigo 19.º
Calendarização/Prazos

1 — Os prazos de candidatura, de divulgação dos resultados das can-
didaturas, de reclamações e de inscrições para os candidatos colocados 
para os regimes de mudança de curso, transferência e reingresso serão 
fixados anualmente pelo Presidente do Instituto Politécnico de Beja.

2 — Os prazos a que se refere o número anterior para a candidatura 
ao ano lectivo de 2010 -2011 são os constantes do anexo a este Regu-
lamento.

3 — Poderão, fora dos prazos estabelecidos, ser aceites candidaturas, 
por despacho do Presidente do Instituto, nas seguintes condições:

a) Ouvido o Director da respectiva Unidade Orgânica, de forma a 
garantir que existam condições de integração dos requerentes nos cursos 
a que se candidatam durante o ano lectivo em causa;

b) Estas candidaturas estão sujeitas ao pagamento dos emolumentos 
em vigor, com o agravamento estipulado na tabela de emolumentos do 
Instituto Politécnico de Beja no ponto referente à prática de actos fora 
de prazo.

Artigo 20.º
Dúvidas e Omissões

As dúvidas e casos omissos no presente Regulamento serão decididos 
pelo Presidente do Instituto Politécnico de Beja.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.
Data: Beja, 2 de Agosto de 2010. — Nome: Vito José de Jesus 

Carioca,cargo: Presidente do Instituto Politécnico de Beja.
203556284 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Declaração de rectificação n.º 1584/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.º 11 369/2010, 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 12 de Julho de 2010, 
rectifica -se que onde se lê:

«Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico — Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 69/88, de 3 de Março, e pelo 
Decreto -Lei n.º 270/2009, de 31 de Agosto (que o republica), este 
alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio;»

deve ler -se:
«Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 

Politécnico — Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 69/88, de 3 de Março, e pelo 
Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto (que o republica), este 
alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio;»
21 de Julho de 2010. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 

Pereira.
203511863 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 12728/2010
A implementação de processos de avaliação de desempenho dos cola-

boradores de qualquer instituição que aspire, como é o caso do Instituto 
Politécnico de Lisboa (IPL), atingir elevados níveis de qualidade nas 
actividades que desenvolve, é um pressuposto básico para a consecução 
de tal objectivo.

Por outro lado, o elevado grau de exigência de que se reveste a car-
reira docente politécnica impõe que as instituições adoptem sistemas 
avaliativos do desempenho que permitam a distinção positiva do mérito 
pedagógico, científico e organizacional e garantam também a discrimina-
ção negativa da falta de empenho profissional, factores estes essenciais 
para o nível de excelência do ensino que se pretende alcançar.

Neste enquadramento, o IPL iniciou, há já algum tempo, os trabalhos 
de elaboração de um regulamento de avaliação dos seus docentes, tendo 
incumbido uma comissão, constituída por elementos de reconhecida 
competência e experiência, de apresentar uma proposta que contivesse as 
orientações fundamentais ao desenvolvimento do processo avaliativo.

Com a publicação do Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto e, 
mais tarde da Lei n.º 7/2010 de 13 de Maio, que vieram reformular o 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP) aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81 de 01 de Julho, houve 
necessidade de, por um lado, adaptar o trabalho já desenvolvido pela 
comissão aos princípios constantes do artigo 35.º -A do Estatuto e, por 
outro, ouvir as organizações sindicais e sujeitar a proposta à apreciação 
da comunidade docente, nos termos da lei.

Assim, no uso das competências previstas nas alíneas d) e o) do n.º 1 
do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro e do n.º 1 do ar-
tigo 26.º dos Estatutos do IPL (Despacho Normativo n.º 20/2009 de 13 de 
Maio), ao abrigo do artigo 35.º -A do ECPDESP, aprovo o Regulamento 
do Processo de Avaliação de Desempenho e de Posicionamento Remu-
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neratório dos Docentes do Instituto Politécnico de Lisboa que consta em 
anexo ao presente despacho do qual faz parte integrante.

Lisboa, em 19 de Julho de 2010. — O Presidente do IPL, Professor 
Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

ANEXO

Regulamento do Processo de Avaliação de Desempenho 
e de Posicionamento Remuneratório 

dos Docentes no Instituto Politécnico de Lisboa
Visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes e 

ouvidas as organizações sindicais, o presente regulamento estabelece os 
princípios da avaliação de desempenho, periódica e obrigatória, de todos 
os docentes do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) de acordo com o 
Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, com 
a redacção estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto.

Em cada unidade orgânica do IPL, a avaliação de desempenho dos 
docentes é realizada pelo órgão científico com a participação do órgão 
pedagógico, tendo em conta a especificidade de cada área disciplinar e 
respeitando a liberdade de orientação e opinião científica.

O modelo de avaliação agora proposto visa garantir discriminação 
positiva do mérito pedagógico, científico e organizacional e discriminar 
negativamente a falta de empenho profissional. O presente regulamento 
estabelece ainda as regras para alteração do posicionamento remunera-
tório dos docentes de acordo com o ECPDESP.

Artigo 1.º
Fins

O presente regulamento define o processo de avaliação de desempe-
nho da actividade docente e as regras de alteração de posicionamento 
remuneratório de acordo com os artigos 35.º -A e 35.º -C do ECPDESP, 
respectivamente.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento aplica -se a todos os docentes que prestam 
serviço em unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa, seja 
qual for o vínculo e categoria.

Artigo 3.º
Periodicidade da Avaliação

1 — A avaliação poderá ocorrer anualmente, de dois em dois anos, 
ou em cada três anos conforme os planos de trabalho aprovados pelo 
Conselho Técnico -Científico.

2 — O Conselho Técnico -Científico de cada unidade orgânica deli-
berará sobre as situações específicas mencionadas no número anterior, 
de acordo com o plano de trabalho aprovado.

3 — Na avaliação da dimensão pedagógica do desempenho, os resul-
tados da avaliação de cada ano lectivo serão integralmente considerados 
na avaliação do ano civil em que o respectivo ano lectivo se conclua.

4 — A classificação anual de cada um dos anos avaliados, é aquela 
que resulta do ciclo de avaliação.

Artigo 4.º
Situações extraordinárias

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º -B do ECPDESP 
(contratação dos professores adjuntos por tempo indeterminado) e das 
alíneas b) do n.º 7 do artigo 6.º; da alínea b) do n.º 8 do artigo 7.º, dos 
n.os 1, 2,e 4 do Artigo 8.º, todos do Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de 
Agosto (regime transitório de renovação de contratos), com a redacção 
dada pela Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio, cada docente deve ser objecto 
de avaliação extraordinária, podendo -a também requerer para outros 
efeitos relevantes para a sua situação profissional, designadamente com 
vista a progressão remuneratória, apresentação a concurso, ou a transição 
para outra instituição ou organismo, excepto se tiver sido avaliado há 
menos de um ano, caso em que, para os efeitos mencionados, releva a 
última classificação obtida.

2 — No caso da última avaliação ter sido negativa, é facultada ao 
docente a possibilidade de requerer uma avaliação global do último 
período contratual, sendo esta a classificação que releva para os efeitos 
previstos no número anterior.

3 — No caso do docente que, no ciclo de avaliação anterior, tenha 
constituído relação jurídica de emprego público com o IPL há menos de 

seis meses, o desempenho relativo a este período é objecto de avaliação 
conjunta com o do ciclo de avaliação seguinte.

4 — O pessoal docente contratado em regime de tempo parcial, é 
avaliado mediante relatório fundamentado subscrito por, pelo menos, 
dois professores da respectiva área científica ou afim, sendo um deles, 
obrigatoriamente, o coordenador da área científica (ou regente da Uni-
dade Curricular) onde o docente se insere.

Artigo 5.º
Efeitos da Avaliação de Desempenho

1 — A contratação por tempo indeterminado dos professores adjuntos 
depende da avaliação prévia positiva de desempenho.

2 — A renovação dos contratos, independentemente do vínculo, de-
pende de avaliação prévia positiva de desempenho.

3 — Salvo os casos previstos expressamente na lei, a alteração de 
posicionamento remuneratório depende sempre da avaliação prévia de 
desempenho.

Artigo 6.º
Exercício de Funções

1 — O exercício de funções em órgãos dirigentes do Instituto Poli-
técnico de Lisboa e das suas unidades orgânicas é sempre considerado 
para efeitos de avaliação de desempenho.

2 — Quando o exercício for efectuado em exclusividade, de har-
monia com o artigo 35.º  -D, aplica -se o n.º 3 do artigo 12.º deste re-
gulamento.

3 — No caso do exercício ser efectuado parcialmente, será elemento 
de especial ponderação no procedimento de avaliação.

4 — Quando o docente se encontrar em funções externas ao abrigo de 
instrumento de mobilidade interna ou acordo de cedência de interesse 
público a classificação será fixada nos termos do número dois.

Artigo 7.º
Orientação do Processo de Avaliação

1 — O Conselho Técnico -Científico estabelece a calendarização do 
processo e as linhas de orientação, atendendo à especificidade da unidade 
orgânica e das áreas disciplinares.

2 — O Conselho Técnico -Científico poderá nomear uma comissão 
para acompanhar e coordenar o processo, ouvido o Conselho Pedagógico, 
sem prejuízo da aprovação dos resultados da avaliação.

3 — O Conselho Técnico -Científico poderá, no enquadramento fixado 
pelo n.º 1 supra, deliberar no sentido de adaptar os critérios definidos 
pela grelha, constante em anexo, a cada área ou departamento, podendo, 
para efeitos de harmonização, fixar o valor de um ou vários dos ele-
mentos de avaliação.

4 — A nomeação dos avaliadores é feita pelo Conselho Técnico-
-Científico sob proposta dos responsáveis das Áreas Disciplinares/
Departamentos ou outro órgão equivalente a que o docente pertence, 
podendo haver recurso a docentes de outras unidades orgânicas do IPL 
pertencentes a áreas disciplinares homólogas e a peritos externos.

5 — Podem ser nomeados como avaliadores docentes que no período 
objecto de avaliação tenham mantido um contacto funcional mínimo 
com os avaliados.

Artigo 8.º
Metodologia do Processo de Avaliação

1 — O procedimento inicia -se com uma reunião a realizar entre o 
Avaliador e o Avaliado para a fixação do plano de trabalho, respeitando 
as linhas gerais fixadas pelo Conselho Técnico -Científico e a liberdade de 
orientação e opinião científica, até final de Julho do ano que antecede o 
início da avaliação. O plano de trabalho deve contemplar os três domínios 
a que diz respeito a avaliação: científico, pedagógico e organizacional, 
de acordo com as grelhas do anexo 1ao presente Regulamento, sem 
prejuízo do disposto no artigo 11.º

2 — Na falta de acordo, e dentro do período mencionado, será comu-
nicado ao Avaliado o plano de trabalho fixado pelo Avaliador.

3 — Em qualquer dos casos, o plano de trabalho fixado será sempre 
reduzido à forma escrita e levado ao conhecimento da Área Discipli-
nar/Departamento e do órgão executivo competente dentro da unidade 
orgânica, validado pelo Conselho Técnico -Científico.

4 — Em caso de dissenso sobre aquela fixação, ou sobre o avaliador 
nomeado pelo Conselho Técnico -Científico, o avaliado terá 5 dias para 
recorrer para o Presidente do IPL.

5 — No final de cada ano lectivo é obrigatoriamente feita uma reunião 
entre Avaliado e Avaliador para verificação do cumprimento do estabe-
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lecido para esse ano e para perspectivação do período seguinte, visando 
um acompanhamento do desempenho e a sua efectiva concretização.

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o avaliador pode 
promover reuniões ou outras diligências com vista ao efectivo acom-
panhamento da realização do plano de trabalho.

7 — O Avaliado pode requerer ao Avaliador a realização de reuniões 
ou outras diligências com vista ao aperfeiçoamento e melhor adequação 
do plano de trabalho fixado, sem, contudo, o poder alterar.

8 — Até 60 (sessenta) dias antes da conclusão do procedimento de 
avaliação o Avaliado realizará a sua auto -avaliação por escrito, através 
de um relatório de actividades de acordo com o modelo do anexo 2 
ao presente Regulamento, em função do plano de trabalho fixado ini-
cialmente, fazendo -o presente ao Avaliador, propondo, desde logo, a 
respectiva menção.

9 — O procedimento avaliativo deverá ficar concluído até 60 
(sessenta) dias após o período em avaliação, sendo comunicado o 
resultado da mesma à Área Disciplinar/Departamento, ao órgão exe-
cutivo da Unidade Orgânica e ao Conselho Técnico -Científico, para 
validação.

Artigo 9.º
Cooperação

1 — O Avaliador tem competência para solicitar por escrito, em 
qualquer momento, aos órgãos executivo, científico e pedagógico, os 
elementos que não disponha necessários para proceder à avaliação 
final.

2 — No caso de não serem facultados esses elementos, no prazo legal 
de 10 (dez) dias úteis, o Avaliador, para além de informar o Avaliado 
em causa, decidirá com os elementos disponíveis, podendo recorrer, se 
assim o entender, aos meios competentes para os obter.

Artigo 10.º
Classificação

1 — No caso de existir coincidência entre o resultado da auto -avaliação 
e o da avaliação final, o relatório será assinado por ambos, Avaliador e 
Avaliado, seguindo para validação pelo Conselho Técnico -Científico e, 
uma vez validado, para homologação pelo Presidente do IPL.

2 — No caso de o Avaliado não concordar com a proposta de classi-
ficação final pode, em sede de audiência prévia, aduzir as suas razões 
perante o Avaliador, no prazo de dez (dez) dias úteis após tomar conhe-
cimento da classificação.

3 — O Avaliador terá 5 (cinco) dias úteis para se pronunciar sobre a 
resposta do avaliado em sede de audiência prévia, alterando, em caso 
de concordância, a proposta de classificação a submeter a validação e, 
em caso de validação, a subsequente homologação.

4 — Em caso de não concordância, a proposta de classificação e a 
resposta em sede de audiência prévia seguirão para o Conselho Técnico-
-Científico que decidirá, seguindo a decisão para homologação pelo 
Presidente do IPL.

5 — A decisão ou homologação pelo Presidente do IPL será comuni-
cada ao Avaliado e ao Avaliador, bem como aos serviços competentes.

6 — O Avaliado poderá reclamar para o Presidente do IPL do despacho 
de homologação, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo tanto a homologação 
como a decisão sobre a reclamação judicialmente impugnáveis nos 
termos gerais.

Artigo 11.º
Elementos da Avaliação de Desempenho

1 — A avaliação incide sobre elementos de carácter científico, peda-
gógico e organizacional, de acordo com as funções estabelecidas pelo 
artigo 2.º -A do ECPDESP, seguindo as ponderações para cada um dos 
domínios previstos na grelha do anexo 1 ao presente Regulamento.

2 — Sempre que um docente, com vista à obtenção de um grau acadé-
mico ou para realizar investigação, seja dispensado, pelo órgão competente, 
de funções lectivas, a ponderação da pontuação correspondente à activi-
dade de que foi dispensado deverá ser englobada nos restantes domínios.

3 — Sempre que por acordo entre o órgão competente e o docente 
a este sejam atribuídas apenas funções lectivas em detrimento das do 
domínio científico, a ponderação da pontuação correspondente à activi-
dade de que foi dispensado deverá ser englobada nos restantes domínios.

Artigo 12.º
Delegação de competências

As competências definidas nos artigos anteriores podem ser delegadas 
pelo Presidente do IPL nos Vice -Presidentes do Instituto ou nos Presi-

dentes das Unidades Orgânicas sem prejuízo de, existindo delegação, 
caber recurso para o delegante.

Artigo 13.º
Comissões paritárias

Para efeitos de apreciação das reclamações e recursos enviados para 
o Presidente do IPL e das reclamações do despacho de homologação 
das classificações, será criada em cada unidade orgânica uma Comissão 
Paritária, que integrará 2 elementos nomeados pelo Presidente do IPL 
ou em quem ele delegar e 2 eleitos pelos docentes a avaliar.

Artigo 14.º
Classificação da Avaliação de Desempenho

1 — A classificação final da avaliação de desempenho tem por base 
a pontuação global estabelecida através da grelha anexa, mediante 
fundamentação escrita que comprove a consecução dos objectivos, 
sendo expressa em cinco classes de acordo com a seguinte corres-
pondência:

a) Excelente, pontuação igual ou superior a 90 %;
b) Muito Bom, pontuação entre 80 % e 90 % exclusive;
c) Bom, pontuação entre 60 % e 80 % exclusive;
d) Suficiente, pontuação entre 50 % e 60 % exclusive;
e) Inadequado, pontuação inferior a 50 %.

Artigo 12.º
Alteração do Posicionamento Remuneratório

1 — Nos termos do artigo 35.º -C do ECPDESP, para efeitos de posi-
cionamento remuneratório considera -se que o docente muda de posição 
quando acumula 10 pontos.

2 — Para efeitos de posicionamento remuneratório, às classificações 
mencionadas é atribuído o seguinte valor anual (ou equivalente se a 
avaliação for feita numa base bienal ou trienal):

a) Excelente: 4
b) Muito Bom: 3
c) Bom: 2
d) Com necessidade de actualização técnica, científica e ou peda-

gógica: 1
e) Inadequado:  -1

3 — O exercício de funções em órgãos dirigentes do IPL e das 
suas Unidades Orgânicas, em regime de exclusividade (artigo 5.º, 
n.º 2) é pontuado com 3 pontos para cada ano lectivo, não podendo 
ser cumulativo.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, o exercício de funções de 
Vice -Presidente do órgão executivo, de Presidente dos restantes órgãos 
de governo das unidades orgânicas, de presidente/director/coordenador 
de departamento, e de responsável de curso é, pontuado com 1 ponto, 
independentemente do número de cargos ou funções que exerça em 
simultâneo, sendo este adicionado aos valores obtidos referentes ao 
cumprimento dos demais objectivos fixados.

5 — Sempre que por aplicação do disposto no artigo 35.º -C do ECP-
DESP não for possível proceder à alteração do posicionamento remune-
ratório, os pontos acumularão para efeitos de seriação.

6 — Após a ocorrência de alteração do posicionamento remuneratório, 
os pontos remanescentes contarão para um novo período.

7 — Sempre que um docente tenha obtido uma menção de Excelente 
durante um período de seis anos consecutivos é obrigatória a alteração 
do seu posicionamento remuneratório.

8 — As avaliações concluídas dentro do prazo estabelecido têm efeito 
no início do ano económico seguinte àquele em que forem alcançados 
os pontos relevantes para progressão.

Artigo 13.º
Disposições Transitórias

1 — A avaliação do período de 2004 a 2007 realiza -se ano a ano, 
com atribuição mínima de Bom, ou, caso o docente o requeira, por 
ponderação curricular, aplicando os critérios definidos no artigo 10.º 
deste Regulamento.

2 — A avaliação de 2008 e 2009 realiza -se nos termos do número 
anterior.

3 — A implementação deste Regulamento será acompanhada pelo 
Instituto Politécnico de Lisboa que, no final do primeiro ano, procederá 
a uma avaliação dessa implementação, sujeitando -a à apreciação das 
associações sindicais de acordo com o artigo 35.º A, n.º 1 do Decreto-
-Lei n.º 207/2009. 
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Processo de avaliação dos docentes do IPL 

  

                                                           
1 - Pela falha de um dos itens tem uma penalização até 5% 
2 - Pela falha de um dos itens tem uma penalização até 5% 
3 - Pela falha de um dos itens tem uma penalização até 5% 
4 - Entende-se por missão a participação nos órgãos científicos, pedagógicos e administrativos, entre outras. 

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 ORGANIZACIONAL DO DOCENTE – 20% Ano de ...... 

Quantificação 
(metodologia a aplicar) Critério

(elementos de 
avaliação) Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

Avaliação
(C/ base no 

Relatório 
anual

individual) 

Pontuação
%

Assiduidade e 
cumprimento de 
prazos lectivos 

(50%) 

Assiduidade:
(sobre o total de número de horas de aulas 
atribuídas por semestre) 

 Menos de 5% de faltas injustificadas 
 Entre 5 e 15% de faltas injustificadas
 +15% de faltas injustificadas 

Cumprimento de prazos1:
 elaboração de sumários 
 atribuição de classificações 

Assiduidade:
(sobre o total de número de horas de aulas 
atribuídas por semestre) 

 Menos de 5% de faltas injustificadas 
 Entre 5 e 15% de faltas injustificadas
 +15% de faltas injustificadas 

Cumprimento de prazos2:
 elaboração de programas 
 elaboração de sumários 
 atribuição de creditações 
 atribuição de classificações 

Assiduidade:
(sobre o total de número de horas de aulas 
atribuídas por semestre) 

 Menos de 5% de faltas injustificadas 
 Entre 5 e 15% de faltas injustificadas
 +15% de faltas injustificadas 

Cumprimento de prazos3:
 elaboração de programas 
 elaboração de sumários 
 atribuição de creditações 
 atribuição de classificações 

40%
35% a 5% 

0%

10%

Envolvimento 
Académico 

(corresponde às 
solicit. dos órgãos 

(20%) 

Aceita e cumpre com eficácia as 
solicitações dos órgãos: 
 Todas aquelas para que é indicado 
 Raramente aceita 

Aceita e cumpre com eficácia as 
solicitações dos órgãos: 
 Todas aquelas para que é indicado 
 Raramente aceita 

Aceita e cumpre com eficácia as 
solicitações dos órgãos: 
 Todas aquelas para que é indicado 
 Raramente aceita 

20% a 10% 
10% a 0% 

Assiduidade em 
actividades 
académicas

(20%) 

 comparece a todas, ou falta a menos 
de 5%, das actividades para as quais é 
convocado
 falta entre 5 e 15% 

 comparece a todas, ou falta a menos 
de 5%, das actividades para as quais é 
convocado
 falta entre 5 e 15% 

 comparece a todas, ou falta a menos 
de 5%, das actividades para as quais é 
convocado
 falta entre 5 e 15% 

20% a 15% 

10% a 0% 

Participação em 
missões e outras 

actividades internas 
ou externas4

(10%) 

Aceita e voluntaria-se para ser eleito ou 
designado para missões, cargos ou 
tarefas:
 Todas 
 Raramente aceita 

Aceita e voluntaria-se para ser eleito ou 
designado para missões, cargos ou 
tarefas:
 Todas 
 Raramente aceita 

Aceita e voluntaria-se para ser eleito ou 
designado para missões, cargos ou 
tarefas:
 Todas 
 Raramente aceita 

10% a 5% 
5% a 0% 
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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 PEDAGÓGICO NA ÁREA DA ESPECIALIDADE - 50%    Ano de ...... 

Discriminação
(metodologia a aplicar) Elementos de 

avaliação
Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

Avaliação
(C/ base no 

Relatório 
anual

individual) 

Pontuação5

%

Formação  
Pedagógica1

(5%) 

• Acções de formação pedagógica • Acções de formação pedagógica • Acções de formação pedagógica  
0% a 5% 

Actividade docente 

(70%) 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 
 - Desenvolvimento do ensino e 

avaliação da aprendizagem: 
actividades de ensino e 

aprendizagem realizadas 
procedimentos de avaliação 

aplicados 
grau de cumprimento dos 

programas
 Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração

 - sua organização/criação 
 - sua renovação/actualização 
• Acompanhamento e apoio aos alunos 
• Orientação de trabalhos e de estágios 

dos alunos 
• Colaboração/Participação em missões 

de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 
 - Desenvolvimento do ensino e 

avaliação da aprendizagem: 
actividades de ensino e 

aprendizagem realizadas 
procedimentos de avaliação 

aplicados 
grau de cumprimento dos 

programas
 Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração

 - sua organização/criação 
 - sua renovação/actualização 
• Acompanhamento e apoio aos alunos 
• Orientação de trabalhos e de estágios 

dos alunos 
• Colaboração/Participação em missões 

de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

• Promoção da qualidade pedagógica ao 
nível de: 

 - Planificação da actividade lectiva 
 - Desenvolvimento do ensino e 

avaliação da aprendizagem: 
actividades de ensino e 

aprendizagem realizadas 
procedimentos de avaliação 

aplicados 
grau de cumprimento dos 

programas
 Produção de recursos pedagógicos, sua 
qualidade, relevância e eficácia de 
exploração

 - sua organização/criação 
 - sua renovação/actualização 
• Acompanhamento e apoio aos alunos 
• Orientação de trabalhos e de estágios 

dos alunos 
• Colaboração/Participação em missões 

de ensino (redes nacionais e 
internacionais) 

• Prémios, menções e louvores 

30%

(10%) 

(20%) 

10%

10%
5%

10%

5%

                                                           
5
As percentagens indicadas nesta coluna têm um carácter indicativo. Podem ser alteradas pelo CTC de uma unidade orgânica de modo a adptá-las è especificidade da mesma.
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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 ...... 

Discriminação
(metodologia a aplicar) Elementos de 

avaliação
Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

Avaliação
(C/ base no 

Relatório 
anual

individual) 

Pontuaçãoa

%

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 

Investigar3

 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%1,2 

0% a 30% 
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DESEMPENHO CIENTÍFICO NA ÁREA DA ESPECIALIDADE - 30%    Ano de ...... 

Discriminação
(metodologia a aplicar) Elementos de 

avaliação
Assistente ou Equiparado Prof. Adjunto ou Equiparado Professor Coordenador 

Avaliação
(C/ base no 

Relatório 
anual

individual) 

Pontuaçãoa

%

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% 

1. 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. 

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

3. Inclui a investigação conducente ao doutoramento 

aAs percentagens indicadas nesta coluna têm um carácter indicativo, podendo ser alteradas pelo CTC de uma unidade orgânica de modo a adaptá-las à especificidade da mesma. 
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 ANEXO 2
[ao Regulamento (n.º 8 do Artigo 8.º)]

Instituto Politécnico de Lisboa

Relatório de auto -avaliação 

Nome

Unidade orgânica

Categoria

Tipo de contrato

 Data: …
Assinatura:…

Relatório de auto -avaliação
1 — Desempenho científico
1.1 — Formação académica (Graus e Provas) 

Grau Instituição Ano de conclusão Classific.

 1.2 — Investigar
1.2.1 — Orientação de dissertações/Projectos de Mestrado 

Tema/Título Autor Curso/Instituição Ano 
de conclusão

 1.2.2 — Orientação de dissertações de Doutoramento 

Tema/Título Autor Curso/Instituição Ano 
de conclusão

 1.2.3 — Desenvolvimento de Projectos de I & D 

Título do projecto

Entidade financiadora/Contrato

Funções no projecto:
 Investigador principal
Membro da equipa

Data de início e duração 

Entidades participantes

 1.3 — Comunicar 

Publicações de livros ou capítulos 
de livros

Artigos em revistas com referees:
Nacionais
Internacionais

Artigos em revistas sem referees
Nacionais
Internacionais

Comunicações em conferências:
Nacionais
Internacionais

 1.4 — Avaliar
1.4.1 — Participação em Júris 

Título/Tema Autor Instituição Data

Projectos de final de licenciatura
Dissertação/Projecto Mestrado
Dissertação de Doutoramento

 1.4.2 — Membro de Comissões Científicas de Congressos/Seminários 

Funções

Entidade organizadora

Título do Congresso/Seminário

Local de realização

Data de realização

 1.4.3 — Arbritagem de trabalhos de investigação (membro de Con-
selho Editorial) 

Tipo do artigo revisto Nome da Revista ISSN/ISBN Editora Nacional/
Internacional

 1.4.4 — Membro de equipas de avaliação de projectos de investigação 

Título de Projecto

Entidade financiadora

Tipo de convocatória (UE, Nacional, etc.)

Entidades participantes

 1.5 — Resultados da investigação aplicada: patentes e outros 

 1.6 — Outros aspectos não considerados anteriormente 

 2 — Desempenho pedagógico
2.1 — Acções de formação pedagógica 

Designação Entidade 
organizadora Local Data Duração

 2.2 — Actividade docente
2.2.1 — Promoção da qualidade pedagógica
2.2.1.1 — Planificação da actividade lectiva 

 203551789 




