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Regulamento da AvaliagSo do Desempenho e Alteragao

Asaunroi :9si9io1.!mej'!o ,felupgt6rio q" ,Ngy". scfrgol g{ Business
Economics, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
atuafizagao de ponderadores parc o ti6nio 2021-2023

Exmos Senhores

Dando cumprimento ao previsto no n.o 2 do artigo 5.'do Regulamento n.o 493/2018,
Regulamento da Avaliagao do Desempenho e Alteragao do Posicionamento
Remunerat6rio da Nova School of Business and Economics, Faculdade de Economia
da Universidade Nova de Lisboa, publicado no Dierio da Reptiblica, 2.4 serie, n.o 147,
de 1 de agosto de 2018 (Regulamento), junto enviamos a respetiva atualizagao dos
ponderadores constantes do Anexo ao Regulamento, aprovada pelo Conselho Cientifico
desta Faculdade oara o tri6nio 202112023.

Com os melhores cumorimentos.

O Diretor,

Anexo: Parametros do Sistema de Avaliagao do Desempenho dos Docentes da Nova School of
Business and Economics, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Dara o tri6nio
2021-2023.
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Anexo: Parametros do Sistema de Avaliageo do Desempenho dos Docentes da Nova School of
Business and Economics, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa para o trienio
2021-2023.

Par6metros do Sistema de AvaliagSo do Desempenho dos Docentes para o tridnio 2027-2023

aprovados em 27 de outubro de 2020 pelo Conselho Cientffico da Nova School of Eusiness and

Economics, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa

As bases de informaEao para cdlculo dos indicadores a utilizar no processo de avaliageo seo a

folha resumo recolhida anualmente junto de cada docente, a avaliaEao recolhida pelos inqueritos

aos estudantes no final de cada curso e informaqSo dos orgSos dirigentes da escola

(relatrvamente ; Lomponente de gesteo dradem'ca).

A existencia de quatro atividades diferentes, a serem incluidas na avaliateo e com intervalos de

ponderagSo definidos no regulamento de avaliagSo de desempenho, leva a que seja elaborado

um indice referente a cada atividade. O indice de cada atividade d usado na construc6o de um

indice comp6sito globa l, que ordenard os docentes unicamente para os tins da presente avaliaCeo

de desem penho.

1. (ndice de Docencia

DefiniEao:
ls

lE = attlat, onoe air = *,LieC1ailL
em que ai /r e a avalra(5o mAdia do professorT na cadeira I que lecionou (conjunto Ct) no semestre

t, aft a medta do professor/ sem distinEao ou ponderaceo para nImero de alunos e/ou programa

onde o curso e lecionado, a. e a media da escola nesse Semestre.

Caso neo existam avaliagoes do docente por falta de recolha, embora tenha lecionado os cursos,

e atribuido o valor de 0,25. PaG professores em sabdtica, serd usada a ultima avaliaEao de

estudantes conhecida.
A informacSo e obtida a partir dos inqueritos de satisfaeeo dos alunos.

O indice poderd ser majorado em 10% ou 20%, de acordo com a existencia de inovaqdes

curriculares e/ou pedagogicas, incluindo a elaboragSo de casos. A atribuigeo da majoraqao e da

responsabilidade conjunta do Conselho Cientifico e do Conselho PedaEogico, por iniciativa

propria de um ou ambos os Conselhos, por proposta do docente ou por proposta de terceiros.

Ie = IE x (7 + mE)
com mr € {0o/o,'J.00/0,200/o}. A respectiva documentaqSo ficard depositada no Conselho

Cientilico.

2. Indice de investigagSo

Por uma questao de facil dade de tratamento de informageo, optou se por incluir orientaE6es de

trabalhos cientificos dentro do indice de investigaeeo. Assim, o indice de investigaeao foi

calculado como:
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IE = aIPI * a,CLPN .I a3WPBPMBA + a4T4DM
em que P/ contagem de artlgos publicados em revistas de circulaEeo internacionalcom referee,

CIPN - contagem de capitulos de livros, livros e artigos publicados em revistas de circulageo

nacional com reletee, wPBPMBA - contagem de orientaedes de work prolects, business proiects

e teses de MBA orientadas com sucesso, T4DM - contagem de teses de doutoramento e de

rnestrado de investi8aqeo orientadas com sucesso, em que uma tese de doutoramento vale 4

teses de mestrado de investigaqao.

Serd usado o seguinte sistema de ponderaeao:

at = 0,50; uz = 0,251cr3 = 0,05; ar = 0,20.

A informaeao para cdlculo do indice de investigaeao e obtida a partir da folha anual de sumdrio

da atividade. Poderd ser completada com informaQeo voluntariamente prestada pelo avaliado.

A coordenaceo e participaeSo em projetos de investiSagao e a diregSo de unidades de

investigaEso, a participaEao em orgaos editoriais de revistas cientificas de circula96o

anternacional, o nLimero de citaeoes de trabalhos cientificos e as patentes registadas podereo

majorar em 5, 10 ou 25% o valor do indice:

/p = (1 + mtl x tfl
com mI € {0o/o,50/o,100/o,25%i. A atribuieeo da majoragao e da responsab ilida de conjunto dos

Professores Cated16ticos com a responsa bilida de de avaliaE6o sobre cada candidato, em parecer

depositado no Conselho Cientitico.

3. lndice de atividades de gestao

DefiniEeo

E atribuida uma classificaE;o pontual de 0 a 3 de acordo com os seguintes criterios:

a) n5o houve participaqeo em atividades de gestSo, por estas nao terem sido

solicitadas - valor /" = l
b) houve participaeao em atividades de gestSo, com redugSo de serviqo docente -

I- = ?

c) h-ouve participaEso em atividades de gestSo - exercicio de tarefas solicitadas pelo

Diretor, pelo Conselho de Faculdade, pelo Conselho Cientifico ou pelo Conselho

Pedag6gico, sem que desse exercicio ten ha resultado reduESo de serviEo docente

- Ie = 3

d) recusou a participaCao em atividades de gestao quando solicitado pelo Diretor,
pelo Conselho de Faculdade, pelo Conselho Clentifico ou pelo Conselho

Pedag69ico, n5o tendo sido apresentada .justificaEao razo6vel; apresentou
desempenho sofrivel em atividades de gestSo - /o = 0

A avaliaqao do indicador e realizada com base na folha anual de sumdrio da atividade e em

informaCao prestada pelo Dlretor, pelo Presidente do Conselho Cientifico, pelo Presldente do

Conselho de Faculdade e/ou pelo Presidente do Conselho PedaSogico, que fica depositada no

Conse lho Cientif ico.

4. fndice de atividades de extenseo universitdria
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Definig;o: Ix e {0,7,2}
Usando-se as seguintes regras:

a) nada reportado na folha resumo anual - Ix = 0

b) se apenas uma atividade e com intensidade (nrimero de casos inferior a 3) - Ix =
7

c) restantes casos - I, = I

A informaCSo 6 recolhida a partir da folha sumdrio de atividade anual.

Em casos devidamente justificados, por escrito, pelo Presidente do Conselho Cientifico e pelo

Diretor, poderSo ser atribuidos valores do indice distintos dos enunciados nas presentes regras.

Essas excegdes deverao ficar documentadas para.iurisprudencia, e ser consultdveis por todos os

docentes abrangidos por este sjstema de avaliaeao, ficando os respectivos documentos
justificativos depositados no Conselho cientifico.

lnclui-se nas atividades de extenseo universitdria a formaceo de executivos.

5. [ndice global

A combinag;o dos quatro indices 6 feita usando uma mddia geomdtrica.

Definigao:

12 = (1 + I)p,Q + I)ezQ + I)P"Q + 1)P,
comP1lp2+Ps+P4=7.
O quadro seguinte apresenta os parametros p de ponderaeeo dos critdrios utilizados.

O indicador global com valor 1 corresponde e classificagao de "lnsuficiente".

No inicio do tri6nio de avaliateo, os Professores Catedrdticos poderdo expressar, por escrito, a

opeSo pela aplicagSo dos ponderadores indicados para os professores associados. No primeiro

tri6nio de avaliaeao, com efeitos retrospectivos, serd aplicado em cada caso individual, o conjunto
de oonderadores mais favordvel.

Docencia
lnvestigageo

Cientifica

lareras

administrativas
e de eestao

Atividades
de extensao

universit6ria

Professor Auxilia r 45% 20% 25% 10%

Prof. Associado 30% 40% 20% t0%
Prof. Catedrdtico 40% 30% 20% 10%

Prof. ou Assistente Convidado, a

100%, com dedicacao exclusiva
65% 20./" t0% 5%

Nota: Os professores em regime experimental seo avaliados ao abrigo do disposto no Art. 3.9 f)

CampurdeCa,..v.lo! +35r213101500
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