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Proposta de Regulamento  

de avaliação de desempenho dos docentes  

da Universidade de Coimbra 

 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação  

O presente regulamento de avaliação do desempenho aplica-se a todos os docentes da 

Universidade de Coimbra. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais 

1. O regime de avaliação do desempenho estabelecido no presente regulamento 

subordina-se aos princípios constantes do artigo 74.º-A do Decreto-Lei n.º 205/2009, 

de 31 de Agosto. 

2. Constituem ainda princípios do regime de avaliação de desempenho:  

a) Universalidade, considerando todos os docentes de todas as unidades 

orgânicas da Universidade de Coimbra; 

b) Obrigatoriedade, fixando a avaliação de todos os docentes da Universidade de 

Coimbra, dentro dos prazos previstos, e garantindo o envolvimento activo de 

todos os intervenientes no processo de avaliação; 

c) Coerência, estabelecendo os critérios base de avaliação do desempenho e 

assegurando que estes critérios obedecem aos mesmos princípios nas 

diferentes unidades orgânicas da Universidade de Coimbra. 

d) Flexibilidade, respeitando as especificidades próprias das unidades orgânicas e 

permitindo que estas fixem os parâmetros e factores de avaliação adequados 

ao contexto das diferentes áreas disciplinares; 

e) Legibilidade, garantindo que o processo de avaliação é evidente em todos os 

seus passos e claro para todos os seus intervenientes; 

f) Transparência, assegurando que todas as normas utilizadas no processo de 

avaliação são atempadamente conhecidas por todos os intervenientes no 

processo; 

g) Imparcialidade, assegurando a equidade e a isenção dos critérios usados no 

processo de avaliação; 

h) Previsibilidade, estipulando os períodos de avaliação e assegurando que as 
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revisões do regime de avaliação só ocorrem ordinariamente dentro de prazos 

previamente estabelecidos; 

i) Valor estratégico, possibilitando às unidades orgânicas a definição prévia de 

objectivos de desempenho dos docentes para cada área disciplinar e 

explicitando o quadro de referência para a valoração das diferentes actividades 

dos docentes. 

3. Para efeitos de avaliação do desempenho dos docentes, deverão ser tidas em 

consideração, designadamente, as funções que lhes competem nos termos dos 

artigos 4º e 5º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redacção do 

Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, bem como outras que sejam consagradas 

regulamentarmente, designadamente no âmbito do regulamento de prestação de 

serviço dos docentes da Universidade de Coimbra. 

 
 
 

Capítulo II 

Sistema de avaliação 

 

Artigo 3.º 

Periodicidade  

1. A avaliação do desempenho de cada docente realiza-se de três em três anos e 

reporta-se ao desempenho relativo aos três anos civis completos imediatamente 

anteriores àquele em que é efectuada. 

2. O processo de avaliação do desempenho dos docentes decorre nos meses de Janeiro 

a Junho do ano imediatamente a seguir ao triénio em avaliação. 

3. No caso de docente que constitua relação jurídica de emprego público com a 

Universidade de Coimbra no decurso do triénio referido no número anterior, a 

avaliação do desempenho reporta-se ao período efectivo de prestação de serviço no 

triénio sempre que o docente tenha prestado pelo menos dezoito meses (metade do 

período relevante para avaliação) de serviço efectivo no triénio em avaliação, 

realizando-se conjuntamente com a avaliação do triénio seguinte nos casos em que o 

docente prestou menos de dezoito meses de serviço efectivo no triénio em avaliação.  

4. No caso de docente que, por qualquer motivo, designadamente doença, se tenha 

encontrado impedido de exercer as suas funções durante parte do triénio referido no 

número 1, aplica-se o disposto no número 3. 

5. No caso de docente que, por qualquer motivo, designadamente os referidos nos 

números 3 e 4, apenas possa ser avaliado por um número de meses inferior ou 

superior aos trinta e seis meses do triénio a quaisquer ou à totalidade das vertentes 

definidas no artigo 4.º, aplica-se o ajuste na escala de acesso às classificações na 

vertente ou vertentes em causa de forma a considerar o número efectivo de meses 
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em avaliação, nos termos constantes do anexo ao presente regulamento. 

 
 

Artigo 4.º 

Vertentes da avaliação 

A avaliação tem como objecto o desempenho dos docentes quanto às funções gerais que 

estatutariamente lhes são cometidas e é efectuada através da avaliação das seguintes 

vertentes:  

 a) Investigação; 

 b) Docência; 

 c) Transferência e valorização do conhecimento; 

 d) Gestão universitária e outras tarefas. 

 
 

Artigo 5.º 

Investigação 

A vertente «Investigação» considera o desempenho em actividades de investigação 

científica, criação cultural ou desenvolvimento tecnológico, nomeadamente através da 

produção científica, nas suas múltiplas vertentes, do impacto e reconhecimento de 

actividade científica e da coordenação de grupos de investigação e de projectos 

científicos. 

 
 

Artigo 6.º 

Docência 

 A vertente «Docência» considera a actividade de docência de unidades curriculares, 

orientação de dissertações de mestrado e de doutoramento, publicações pedagógicas, 

bem como actividade relativa outras iniciativas e eventos pedagógicos. 

 

 

Artigo 7.º 

Transferência e valorização do conhecimento 

A vertente «Transferência e valorização do conhecimento» considera a actividades 

de extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e social do 

conhecimento, nomeadamente acções de formação/cursos de ensino à distância, 

publicações de divulgação científica, técnica ou artística, pedidos provisórios de patentes, 

registo de patentes, actividades de consultoria/prestação de serviços especializados e 

actividades em outros serviços prestados à comunidade.   
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Artigo 8.º 

Gestão Universitária e outras tarefas 

A dimensão «Gestão universitária e outras tarefas» considera o desempenho em 

cargos de órgãos da Universidade e a actividade em outras tarefas distribuídas pelos 

órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito da actividade de docente 

universitário.  

 
 

Artigo 9.º 

Regime da avaliação  

A avaliação de desempenho é efectuada nos termos do presente regulamento e de 

acordo com o regime definido no seu anexo.  

 

Artigo 10.º 

Resultado da avaliação  

Resultado da avaliação do desempenho é obtido de acordo com o método e critérios 

definidos no anexo ao presente regulamento e é expressa numa escala de quatro 

posições - Excelente, Muito Bom, Bom e Não Relevante -, sendo a menção Não Relevante 

considerada avaliação negativa do desempenho. 

 

Artigo 11.º 

Regime excepcional de avaliação 

Nos casos em que não seja possível realizar a avaliação do desempenho nos termos 

gerais, com fundamento em circunstâncias que o Conselho Científico da respectiva 

unidade orgânica considere atendíveis, dará este órgão início ao processo de avaliação 

por ponderação curricular, a realizar nos termos do disposto no artigo seguinte. 

 

Artigo 12.º 

Ponderação curricular  

1. A avaliação por ponderação curricular consiste na avaliação do currículo dos docentes 

referente ao período em avaliação, considerando as vertentes definidas no artigo 4.º 

e os critérios fixados pelo Conselho Científico da unidade orgânica, com as 

necessárias adaptações ao regime de avaliação definido no anexo do presente 

regulamento.  

2. Os avaliadores são designados pelo Conselho Científico da unidade orgânica, num 

mínimo de três membros, detentores de categoria superior à do avaliado, excepto no 

caso da categoria de catedrático em que os avaliadores terão a mesma categoria. 

3. Para efeitos de ponderação curricular, o docente deve proceder à entrega da 

documentação relevante que permita aos avaliadores designados fundamentar a 

proposta de avaliação. 
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4. A ponderação curricular é expressa através de uma valoração na escala de avaliação 

definida no artigo 10.º, na obediência dos princípios de diferenciação de desempenho 

previstas no presente regulamento e no seu anexo. 

 
 
 

 

Capitulo III 

Intervenientes no processo de avaliação 

 

Artigo 13.º 

Intervenientes 

Intervêm no processo de avaliação do desempenho no âmbito de cada unidade orgânica: 

a) O avaliado; 

b) O Director da Unidade Orgânica; 

c) O Conselho Científico da Unidade Orgânica; 

d) A Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica; 

e) O Painel de Avaliadores; 

f) O Conselho Coordenador de Avaliação da Universidade; 

g) O Reitor. 

 

 

Artigo 14.º 

Avaliado 

1. Cabe ao docente avaliado, autonomamente e por sua iniciativa, introduzir no 

formulário disponível para o efeito, até ao final do prazo fixado no artigo 23.º do 

presente regulamento, os elementos que repute relevantes para a sua avaliação de 

desempenho referente ao período em avaliação. 

2. A não introdução no formulário dos elementos referidos no número anterior 

relativamente a cada um dos indicadores significa a assumpção pelo avaliado da 

ausência de actividade nesse indicador. 

3. O docente tem direito à avaliação do seu desempenho, como elemento integrante do 

seu desenvolvimento profissional. 

4. O docente tem direito a que lhe sejam garantidos os meios e as condições 

necessárias ao desempenho das funções que estatutariamente lhes são cometidas e 

sobre as quais incide a avaliação do desempenho. 

5. A avaliação está sujeita a audiência prévia, nos termos do artigo 27.º do presente 

regulamento. 
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Artigo 15.º 

Director da Unidade Orgânica 

Cabe ao Director da Unidade Orgânica: 

a) Proceder à nomeação da Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica com a 

composição definida pelo respectivo Conselho Científico; 

b) Definir os valores dos factores que são indicados no anexo ao presente 

regulamento como sendo da responsabilidade do Director da Unidade Orgânica; 

c) Presidir à Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica. 

 

Artigo 16.º 

Conselho Científico da Unidade Orgânica 

Ao Conselho Científico de cada unidade orgânica compete fixar orientações e directrizes, 

tendo em conta a realidade da unidade orgânica, designadamente das suas áreas 

disciplinares, para a correcta aplicação do sistema de avaliação, na observância do 

presente regulamento e do regime definido no seu anexo. Em particular, cabe ao 

Conselho Científico de cada unidade orgânica: 

a) Nomear a Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica; 

b) Definir as áreas disciplinares a considerar para efeitos da avaliação individual; 

c) Definir os valores factores que qualificam os indicadores; 

d) Decidir da não utilização de indicadores; 

e) Decidir quanto à aplicação, para cada área disciplinar, de avaliação qualitativa 

através de Painéis de Avaliadores, que procederão à avaliação do desempenho 

em cada vertente, segundo o regime definido no anexo ao presente 

regulamento; 

f) Designar, sempre que o Director não detenha a categoria de professor 

catedrático, os três professores catedráticos que deverão proceder à avaliação 

dos membros da Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica;  

g) Analisar e submeter a parecer do Conselho Coordenador de Avaliação da 

Universidade as propostas da Comissão de Avaliação visando um justo 

equilíbrio de distribuição dos resultados da avaliação do desempenho. 

 

 

Artigo 17.º 

Painéis de Avaliadores 

1. Compete ao Painel de Avaliadores proceder à avaliação qualitativa do desempenho do 

docente em cada vertente, considerando a actividade associada aos indicadores de 

desempenho definidos no anexo ao presente regulamento, tendo ainda em conta a 

auto-avaliação do docente nos termos do artigo 23.º do presente regulamento. 

2. O Painel de Avaliadores expressa a avaliação qualitativa do desempenho do docente 
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em cada vertente através de um factor de qualidade definido por um valor numérico 

compreendido entre 0,75 e 1,25.  

3. O Painel de Avaliadores, designado pela Comissão de Avaliação para cada área 

disciplinar, é composto por um mínimo de três membros, todos Professores 

Catedráticos e Associados, sendo um deles, obrigatoriamente, no caso dos painéis 

departamentais, o Director de Departamento, salvo se este detiver categoria de 

Professor Auxiliar, caso em que deverá ser designado outro docente de categoria 

superior.  

4. Os membros do painel só poderão avaliar docentes de categoria inferior àquela a que 

pertencem ou igual quando se trate de Professor Catedrático. 

5. Os membros do painel de avaliadores serão avaliados pela Comissão de Avaliação da 

Unidade Orgânica.  

6. A fixação e aplicação do factor de qualidade para cada uma das vertentes da 

avaliação deve ser sucintamente fundamentada. 

 

 

Artigo 18.º 

Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica 

1. Em cada unidade orgânica funciona uma Comissão de Avaliação, nomeada pelo 

Director, sob indicação do Conselho Científico, com a seguinte composição: 

a) O Director da Unidade Orgânica, que preside; 

b) Um mínimo de cinco Professores Catedráticos ou Associados; 

2. Compete à Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica: 

a) Proceder à validação dos elementos relevantes para avaliação inseridos, no 

formulário de avaliação, por cada um dos avaliados; 

b) Quando haja lugar a avaliação qualitativa: 

i) Designar os membros dos painéis de avaliadores para cada área disciplinar, 

de entre Professores Associados e Catedráticos, nos termos do artigo 17.º. 

ii) Avaliar, nos termos do artigo 17.º, os membros dos painéis de avaliação.  

c) Informar o Conselho Coordenador de Avaliação da UC sobre a fixação dos 

factores e dos objectivos de pontuação para determinação do resultado nas 

vertentes no início de cada período de avaliação. 

d) Apreciar e decidir sobre as razões apresentadas pelos avaliados em sede de 

audiência de interessados.  

3. Os membros da Comissão de Avaliação são avaliados pelo Director da unidade 

orgânica, excepto quando este não for professor catedrático, caso em a avaliação 

será efectuada por três professores catedráticos designados pelo Conselho Científico.   

4. O mandato dos membros do Comissão de Avaliação designados nos termos da alínea 

b) do n.º 1 cessa no final do processo de avaliação do triénio para que tenham sido 
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designados. 

 
Artigo 19.º 

Conselho Coordenador de Avaliação da UC 

1. Na Universidade de Coimbra funciona um conselho coordenador de avaliação, ao qual 

compete: 

a) Emitir directrizes e orientações gerais para uma aplicação objectiva e harmónica 

do sistema de avaliação do desempenho na Universidade; 

b) Emitir parecer, a submeter a apreciação do Reitor, sobre a aplicação pelas 

unidades orgânicas do sistema de avaliação do desempenho, designadamente 

sobre a fixação, no início de cada período de avaliação, dos factores e dos 

objectivos de pontuação para determinação do resultado nas vertentes, de modo 

a assegurar o justo equilíbrio na distribuição dos resultados da avaliação de 

desempenho; 

c) Emitir parecer, não vinculativo, sobre todas as reclamações e recursos 

apresentados perante o Reitor ou perante quem tenha competência delegada para 

os decidir, nos termos do presente regulamento; 

d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que o Reitor entenda levar a este 

Conselho, relacionados com a avaliação dos docentes da UC. 

2. Integram o Conselho Coordenador de Avaliação da UC: 

a) O Reitor ou Vice-Reitor com competência delegada, que preside; 

b) Os Directores de cada uma das unidades orgânicas da UC, ou um representante, 

professor catedrático, por aquele designado. 

3. Estando em causa o disposto na alínea c) do n.º 1, o Director da unidade orgânica a 

que pertença o reclamante ou recorrente está impedido de participar na deliberação 

conducente à emissão do referido parecer. 

 

 

Artigo 20.º 

Reitor 

1. Compete ao Reitor: 

a) Garantir a adequação dos sistemas de desempenho às realidades específicas de 

cada unidade orgânica; 

b) Apreciar os pareceres do Conselho Coordenador de Avaliação da UC sobre a 

aplicação pelas unidades orgânicas do sistema de avaliação do desempenho, 

nomeadamente sobre a fixação dos factores e dos objectivos de pontuação para 

determinação do resultado nas vertentes, podendo requerer revisão dessa 

fixação, com vista a assegurar um justo equilíbrio da distribuição dos resultados 

da avaliação de desempenho em cada unidade orgânica;  
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c) Homologar as avaliações, sem prejuízo da faculdade de delegação em Vice-

Reitores; 

d) Decidir sobre as reclamações e recursos, sem prejuízo da faculdade de delegação 

em Vice-Reitores. 

2. O Reitor pode ouvir o Senado sempre que o considere necessário para o exercício das 

competências referidas no número 1. 

 
 

 

Capitulo IV 

Processo da avaliação 

 

Artigo 21.º 

Procedimentos prévios 

1. Relativamente a cada triénio a avaliar, o Conselho Científico identifica, até 30 de 

Outubro do ano imediatamente anterior ao início desse triénio, as áreas disciplinares 

que devem ser consideradas na Unidade Orgânica para efeitos de avaliação de 

desempenho; 

2. Para cada uma das áreas disciplinares referidas no número anterior o Conselho 

Científico define, até 30 de Novembro do ano imediatamente anterior ao início do 

triénio a avaliar, os objectivos de pontuação para determinação do resultado em cada 

vertente; 

3. O Conselho Científico indica, até 15 de Novembro do último ano do triénio em 

avaliação, os elementos que integram a Comissão de Avaliação, nos termos da alínea 

b) do número 1 do artigo 19.º deste regulamente, devendo o Director da unidade 

orgânica proceder à sua nomeação nos 10 dias úteis seguintes; 

4. A Comissão de Avaliação do triénio designa os Painéis de Avaliadores do triénio para 

as diferentes áreas disciplinares até 15 de Dezembro do último ano do triénio em 

avaliação. 

 

Artigo 22.º 

Fases 

O processo de avaliação dos docentes compreende as seguintes fases: 

a) Auto-avaliação; 

b) Validação; 

c) Avaliação; 

d) Audiência; 

e) Homologação. 

 



 10/15

 

 

Artigo 23.º 

Auto-avaliação 

1. A auto-avaliação tem como objectivo envolver o docente no processo de avaliação 

concretizando-se do seguinte modo: 

a) Inserção na ficha de avaliação dos elementos que o docente considere relevantes 

no âmbito dos indicadores constantes do anexo ao presente regulamento; 

b) Havendo lugar a avaliação qualitativa por Painel de Avaliadores, o docente deve 

ainda indicar, do seu ponto de vista, os elementos da actividade desenvolvida em 

cada uma das vertentes que considere mais relevantes. 

2. De 1 a 31 de Janeiro do ano imediatamente seguinte ao do termo do triénio em 

avaliação, cabe a cada docente proceder à inserção, na sua ficha de avaliação, dos 

elementos que considere relevantes para a sua avaliação em cada um dos 

indicadores, nos termos da alínea a) do número anterior, bem como fornecer os 

elementos constantes da alínea b) do mesmo número, sendo caso disso. 

 

Artigo 24.º 

Validação 

1. A Comissão de Avaliação procede, de 1 a 28 de Fevereiro do ano imediatamente 

seguinte ao do termo do triénio em avaliação, à validação da informação carregada 

pelo avaliado. 

2. No caso de a Comissão de Avaliação considerar não relevantes alguns dos dados 

inseridos, deve assinalar os elementos em causa, fundamentando sumariamente essa 

decisão. 

 

Artigo 25.º 

Avaliação 

1. Terminada a validação dos dados inseridos, havendo lugar a avaliação qualitativa, a 

fase de avaliação consiste no seguinte:  

a) A Comissão de Avaliação acciona o processo de cálculo da pontuação obtida por 

cada docente em cada uma das vertentes, de modo a disponibilizá-la aos Painéis 

de Avaliadores a partir de 5 de Março do ano imediatamente seguinte ao do termo 

do triénio em avaliação, para efeitos de aplicação da avaliação qualitativa; 

b) Cada Painel de Avaliadores procede à avaliação qualitativa e à aplicação do factor 

de qualidade à pontuação obtida por cada docente em cada uma das vertentes, 

definindo a pontuação final do docente, por vertente, até 15 de Abril do ano 

imediatamente seguinte ao do termo do triénio em avaliação, fundamentando 

sumariamente as opções tomadas; 
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c) A Comissão de Avaliação acciona o processo de determinação da classificação final 

da avaliação de desempenho (Excelente, Muito Bom, Bom e Não Relevante) nos 

termos definidos no anexo ao presente regulamento, e comunica essa 

classificação ao docente até 20 de Abril do ano imediatamente seguinte ao do 

termo do triénio em avaliação. 

2. Não havendo lugar a avaliação qualitativa, a Comissão de Avaliação acciona o 

processo de cálculo da pontuação obtida por cada docente em cada uma das 

vertentes e determina a classificação final da avaliação de desempenho (Excelente, 

Muito Bom, Bom e Não Relevante), nos termos definidos no anexo ao presente 

regulamento, e comunica essa classificação ao docente até 20 de Abril do ano 

imediatamente seguinte ao do termo do triénio em avaliação. 

 

Artigo 26.º 

Audiência 

1. O docente dispõe de 10 dias úteis, após a data da comunicação, para, querendo, se 

pronunciar sobre a classificação comunicada nos termos do artigo anterior. 

2. A resposta é efectuada por escrito, dispondo os docentes de formulário próprio para 

esse efeito.  

3. Recebida a resposta, a Comissão de Avaliação, no prazo de 10 dias úteis, avalia-a e 

propõe ao Conselho Científico a classificação final, fundamentando a decisão. 

4. A Comissão de Avaliação, caso entenda necessário poderá ouvir o Painel de 

Avaliadores, sempre que este tenha intervindo na avaliação. 

5. O Conselho Científico valida a proposta da Comissão de Avaliação e remete a 

classificação ao Reitor para efeitos de homologação até 30 de Maio do ano 

imediatamente seguinte ao do termo do triénio em avaliação. 

 

Artigo 27.º 

Homologação 

1. O Reitor, ou o órgão com competência delegada para homologação, deve homologar 

no prazo de 15 dias após a recepção das avaliações. 

2. Quando o Reitor não homologar as avaliações atribuídas, atribui nova classificação, 

com a respectiva fundamentação, após audição do Conselho Coordenador de 

Avaliação da UC e da Unidade Orgânica a que pertença o avaliado. 

3. Quando a competência para homologar tenha sido delegada, e a entidade delegada 

não homologar as avaliações atribuídas, atribui nova classificação, com a respectiva 

fundamentação, após audição da Comissão de Avaliação da Unidade Orgânica a que 

pertença o avaliado. 

4. O Reitor homologa a classificação até 15 de Junho. 
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5. Após a homologação, o Conselho Cientifico da Unidade Orgânica a que o docente 

pertença, comunica ao docente a classificação homologada até 30 de Junho do ano 

imediatamente seguinte ao do termo do triénio em avaliação. 

 

 

Artigo 28.º 

Delegações 

1. A competência para homologação dos resultados da avaliação de desempenho 

prevista no número 2, alínea l) do artigo 74.º-A do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, bem como para decidir sobre as reclamações da homologação, podem 

ser delegadas nos Directores das unidades orgânicas. 

2. O Reitor pode delegar nos Vice-Reitores, sem poder de subdelegação, o poder de 

homologar as avaliações de desempenho do pessoal docente.  

 

 

Capítulo V 

Reclamações e recursos 

 

Artigo 29.º 

Garantias 

O docente dispõe do direito de se pronunciar em sede audiência, nos termos do artigo 

26.º, bem como de impugnar a homologação da sua avaliação através de: 

a) Reclamação administrativa, para a entidade homologante, do acto de 

homologação da avaliação; 

b) Recurso administrativo, para o Reitor, do acto de homologação da avaliação para 

o Reitor, quando aquele não seja a entidade homologante; 

c) Impugnação judicial, nos termos gerais de direito. 

 

 

Artigo 30.º 

Reclamação 

1. Comunicado que seja o acto de homologação da avaliação nos termos do nº 5 do 

artigo 27º, o docente dispõe de 10 dias para reclamar fundamentadamente, devendo 

a respectiva decisão ser proferida no prazo de 10 dias após a recepção do parecer 

referido no número seguinte. 

2. A decisão sobre a reclamação deve ser fundamentada e precedida de parecer do 

Conselho Coordenador de Avaliação da Universidade, o qual dispõe de 10 dias para o 

efeito. 
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3. Para os efeitos referidos no número anterior, o Conselho Coordenador da Avaliação da 

Universidade pode ouvir o Conselho Coordenador da Avaliação da Unidade Orgânica a 

que pertença o docente reclamante. 

 

 

Artigo 31.º 

Recurso hierárquico 

1. Do acto de homologação ou da decisão sobre a reclamação da homologação cabe 

recurso para o Reitor, salvo se este tiver sido a entidade homologante da avaliação 

recorrida, caso em que apenas há lugar a impugnação judicial, nos termos gerais. 

2. O prazo de interposição de recurso hierárquico é de 10 dias a contar da data do 

conhecimento do acto de homologação ou da decisão da reclamação, devendo a 

respectiva decisão ser proferida no prazo de 15 dias após a recepção do parecer 

referido no número seguinte. 

3. A decisão sobre o recurso deve ser fundamentada e precedida de parecer do Conselho 

Coordenador de Avaliação da Universidade, o qual dispões de 10 dias para o efeito. 

4. Para os efeitos referidos no número anterior, o Conselho Coordenador da Avaliação da 

Universidade pode ouvir o Conselho Coordenador da Avaliação da Unidade Orgânica a 

que pertença o docente reclamante. 

 

 

 

Capítulo VI 

Avaliação dos anos de 2004 a 2009 

 

Artigo 32.º 

Avaliações dos anos de 2004 a 2007 

A avaliação do desempenho dos docentes relativa aos anos de 2004 a 2007 obedece às 

seguintes regras: 

a) É atribuída a classificação de Bom relativamente a cada um desses anos;  

b) A classificação atribuída nos termos da alínea anterior é comunicado ao docente 

pela Unidade Orgânica a que pertença; 

c) Para substituição da classificação atribuída nos termos da alínea a), o docente 

pode, através de requerimento apresentado no prazo de 5 dias após a 

comunicação referida na alínea anterior, solicitar a realizada avaliação através de 

ponderação curricular, de acordo com o previsto no artigo 12.º. 
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Artigo 33.º 

Avaliações dos anos de 2008 e 2009 

1. A avaliação dos desempenhos de 2008 e 2009 é realizada através de ponderação 

curricular nos termos no artigo 12.º. 

2. As menções propostas nos termos do número anterior são homologadas nos termos 

do artigo 27º, tendo em conta um justo equilíbrio da distribuição dos resultados da 

avaliação de desempenho. 

 

 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Artigo 34.º 

Sistema informático da avaliação 

1. Todo o procedimento da avaliação bem como todos os actos a ele inerentes são 

desmaterializados, sendo praticados unicamente em aplicação informática 

disponibilizada para o efeito. 

2. A aplicação informática garante a confidencialidade de todo o processo de avaliação 

permitindo apenas o acesso, por cada avaliado, aos seus elementos de avaliação. 

3. Será fornecido a cada docente um código de acesso e uma password que lhe 

permitem o acesso individualizado à aplicação informática, para nele praticar todas as 

acções que lhe caibam nos procedimento de avaliação, bem como para aceder às 

comunicações e notificações que lhe digam respeito, previstas no presente 

regulamento. 

4. Serão gerados avisos remetidos para o correio electrónico de cada docente, sobre a 

disponibilização, na aplicação informática, de informações ou elementos relativos à 

avaliação de desempenho. 

5. Para efeito do disposto no número anterior, cada docente indica um endereço de 

correio electrónico para onde serão enviados todos os avisos nele referidos. 

 

Artigo 35.º 

Contagem de prazos 

1. Todos os prazos previstos no presente regulamento, relativos ao processo de 

avaliação, referem-se a dias úteis, não correndo em sábados, domingos, feriados, 

municipais ou nacionais, ou dias em que se verifique tolerância de ponto. 

2. A contagem dos prazos referidos no presente regulamento para a prática de actos, 

apresentação de reclamação ou de recurso pelos docentes, tem sempre início no dia 

em que seja disponibilizada, na aplicação informática, a respectiva informação.  
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Artigo 36.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário 

da República. 


