
Área Pond. Subárea
Pont. 

Máxima
Critérios Pts Unidade

Licenciatura 4

Pós-Graduação /Provas Publicas 5

Mestrado 7

Doutoramento / Título Especialista (DL 206/2009) 9

Experiência Profissional(1) 11
Experiência Profissional em actividade fora do meio 
académico, nos últimos 5 anos 2,5 por ano completo 4 10

Participação em congresso de investigação nacional 
com apresentação de comunicação 1 por apresentação 3 3

Participação em congresso de investigação 
internacional com apresentação de comunicação 1,5 por apresentação 3 4,5

Publicação de artigos em revista nacional de
circulação nacional, Actas de Congresso nacional,
autor de capitulo em obra nacional ou relatório
científico para instituição nacional

2  por artigo 3 6

Publicação de artigos em revista de circulação
internacional, Actas de Congressos
internacionais, autor de capítulo em obra internacional
ou relatório científico para instituição internacional

2,5  por artigo 4 10

Editor ou co-editor de obra multi-autor 2  por obra 2 4
Autor ou co-autor de obra completa, tradução de livros
ou obra artística 3 por obra 2 6

Posters, apresentações orais em eventos científicos
ou académicos e participação em exposições
artísticas colectivas

0,5 por apresentação 3 1,5

Membro de comissões científicas de 
congressos/seminários 0,75 por participação 3 2,25

Orientação de Estágios/Projectos de Bacharelato ou
Licenciatura ou Complementos Académicos 0,75 por orientação 6 4,5

Orientação de Tese/Projecto de Mestrado 1,5  por orientação 3 4,5
Co-Orientação de Tese de Doutoramento 3 por orientação 2 6

GRELHA DE ACTIVIDADES A AVALIAR E RESPECTIVAS PONDERAÇÕES

Resultados da Actividade de Investigação 11

Pontuação
Máximo de 

elementos

Pontuação 

máxima

ANEXO I - AVALIAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE
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30%

Formação académica/Profisssional (graus e 
provas)

9
Só conta o 

mais elevado
9



Júri de avaliação em Relatório de Estágio de
Bacharelato, Licenciatura ou Complementos
Académicos

0,4 por participação 5 2

Júri de Tese/Projectos Mestrado 1  por participação 3 3
Júri de Tese de Doutoramento 1,5 por participação 3 4,5

Júri de Outras Provas Académicas de concursos de 
pessoal docente politécnico ou universitário

1  por participação 3 3

Avaliador de projectos de investigação 1,5 por projecto 2 3
Responsável de projecto com financiamento interno 

2 por projecto 2 4

Colaborador de projecto com financiamento interno 
1 por projecto 2 2

Responsável de projecto com financiamento  externo
3  por projecto 2 6

Colaborador de projecto com financiamento  externo
1,5  por projecto 2 3

Prémio ou Distinção Nacional 1,5  por prémio 2 3
Prémio ou Distinção  Internacional 3  por prémio 1 3

Patentes registadas 2,5 patente 1 2,5

Sub-Total 1 30% 30

Experiência profissional no ensino superior politécnico 
ou universitário 0,6 por ano 12 7,2

Média anual <10 hrs./semana 8 Horas/semana

 10 hrs./semana ≤ Média anual < 12 hrs./semana
12 Horas/semana

Nº de disciplinas/ano (N) 0,5 por disciplina 6 3
Manuais e livros de texto de apoio à docência ou
antologias comentadas 4  por manual 2 8

Elaboração de apontamentos impressos, cadernos de
exercícios, software, Manual de práticas de
laboratório, produção de materiais a utilizar na
plataforma Moodle, etc…

2,5
por trabalho (nº 

páginas > 20)
3 7,5

Cursos e/ou Diplomas de actualização pedagógica ou
profissional ≤  50 h duração 1,25

por curso de duração ≤ 

50 h
3 3,75

Cursos e/ou Diplomas de actualização pedagógica ou
profissional > 50 horas duração 1,75

 por curso de duração 

> 50 h
3 5,25

Participação na elaboração de programas de
diferentes Unidades Curriculares 0,75 por Unidade Curricular 4 3

P
ed

ag
óg

ic
a

50%

Experiência e Dedicação à Docência 20

Elaboração de Material Didáctico 

10

Cursos de formação ou actualização 
frequentados

12

Orientação e Arbitragem (júri) de trabalhos e 
projectos de investigação;  Desenvolvimento de 
Projectos de Investigação, Prémios e Patentes

10

 



Participação em grupos ou comissões académicas,
incluídas as de avaliação institucional, com
apresentação de relatórios, comissões p/ criação de
cursos, etc

1,5 por comissão/ grupo 3 4,5

Orientação e Acompanhamento de alunos em 
estágios clínicos não contabilizados no serviço 
docente

0,5 pontos por aluno 15 7,5

Organização de visitas de estudos 0,25  por visita 4 1
Membro de comissão organizadora de congressos,
seminários, jornadas ou acções formativas locais 1  por evento 3 3

Colaborador em organização de eventos académicos
de prestígio  nacional ou internacional 2 por evento 2 4

Qualidade do Desempenho Docente 5 Resultados da avaliação pelos alunos 5 ver escala 5

5 Sem registos

3 Nº de registos = 1 ou 2

0 Nº de registos >2

Sub-Total 2 50% 50

Responsável 1  por actividade 5 5
Co-responsável 0,5 por actividade 10 5
Duração inferior a 30 horas 1 por acção 5 5
Duração superior a 30 horas 1,5 por acção 3 4,5
Presidente de órgãos estatutários (CTC, CP, CG;
Provedor, etc) 2,5 por ano completo 3 7,5

Membro de órgãos estatutários (CTC, CP, CG, etc)
1,25 por ano completo 3 3,75

Director de Departamento/UTC 2 por ano completo 3 6
Coordenador de curso 1,5 por ano completo 3 4,5
Responsável por unidade/serviços (GESP, GAQ, LIIA,
etc) 1,5 por ano completo 3 4,5

Responsável por Área Científica 1,25 por ano completo 3 3,75

Participação em órgãos de gestão 
administrativa

Presidente; Vice-Presidente, Director de Unidade 
Orgânica; Sub-Director de Unidade Orgânica

5  por ano completo 3 15

Presidente de júri de selecção/seriação (exº. 
mestrado, concursos especiais, concursos > 23 anos, 
etc)

2,5 por participação 3 7,5

O
rg

an
iz

ac
io

na
l

20%

Prestação de serviços ao exterior, 
estudos/projectos ou pareceres elaborados

20

P
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50%

Leccionação de seminários, cursos de 
formação e disciplinas  extra-curriculares

10

Cumprimento de prazos e outras obrigações 
profissionais

5

Cumprimento de prazos e outras obrigações 
profissionais (sumários, programas, lançamento de 
notas, assinatura de termos, assiduidade aulas e 
avaliações, etc) 

Participação em actividades académicas

Participação em Órgãos Colegiais e 
Responsabilidade académica 



Membro de júris de seriação (exº. mestrado, 
concursos especiais, concursos > 23 anos, etc)

1,5 por participação 3 4,5

Participação em outros júris (exº recrutamento 
pessoal não docente, aquisição bens e serviços e 
empreitadas, etc)

0,5 por participação 2 1

Participação em programa de Mobilidade: Estadias 
docentes e de investigação (tipo Sócrates)

1,5 por semana 1 1,5

Exposições artísticas ou científicas 1,75 por actividade 1 1,75
Preparação de grupos de alunos para competências 
académicas ou exames gerais. 1,5 por actividade 1 1,5

Sub-Total 3 20% 20

Total 100% 100
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Outras actividades


