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ANEXO AO DESPACHO N'49/2011
Elementos de Avaliagdo
do
Desempenho dos Docenles da lhniversidade de Evora

Definem-se aqui os indicadores, os pontos base

e os factores de

ponderagao das

actividades incluidas em cada uma das vertentes descritas no Regulamento de Avaliagio
do Desempenho dos Docentes da Universidade de f'vora (UE).

Aos indicadores, aos quais corresponde uma actividade do docente, s6o aribuidos
pontos base, que ser6o majorados ou minorados, em fungio do(s) factor(es) de
ponderagio que os qualificam.

A pontuageo de cada indicador

6 obtida pela multiplicagdo dos pontos base pelo factor

de ponderagao, resultante da actividade do docente, associada ao indicador no periodo
de avaliagSo.

56 s6o consideradas actividades que sejam pertinentes para a misseo dos docentes.
Nas fung6es ou actividades que pressuponham uma dwa96o continuada, os pontos base
deverdo ser proporcionalmente ajustados d duragdo efectiva se esta for diferente de um

tri6nio.

I - Vertente Ensino
os indicadores, os pontos

base e os factores de ponderagio da vertente Ensino sao os

descritos na Tabela 1.
Os indicadores desta vertente estio classificados em quatro grupos:

l. Doc0ncia

de unidades curriculares (DocGncia);

2. Orientagdo de estudantes (Orientagflo);
3. Publicagdo de material pedag6gico (Publicag6es);

4. Y alorizaqdo das actividades lectivas (Valorizagilo).
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O factor Eval valoriza a opiniao dos alunos sobre o docente, tendo por base os resultados do
inqudrito de opinido aplicado aos discentes, da forma seguinte:
Eval = 1 + (0,06* inq), em que ing 6 o valor do indice de comparabilidade2 obtido pelo docente
na UC leccionada, calculado pela mddia aritmdtica do valor deste indice em cada questdo da
prestageo do docente no inqudrito de opiniSo aos alunos, realizado no dmbito do Programa para

a PromoqSo da Qualidade (PROQUAL). Se o nrimero de respondentes for inferior a 10 ou o

ntmero de inqu6ritos respondidos for inferior a
considera-se

500/o

do ntimero total de alunos inscritos,

l,

sendo por isso neutro em relagio d

inq = 0, pelo que o Eval serii igual a

pontuagao final neste indicador.

O

factor Ecump serii atribuido pelo avaliador no intervalo [0,7; 1], tendo em consideragao o

grau de cumprimento de tarefas inerentes

i

actividade lectiva como, por exemplo, a assiduidade,

a elaboraQao dos sum6rios, a insergdo de programas (relat6rios) das disciplinas no Sistema de

Integrado de Informaglo da universidade de Evora (SIIUE) e o cumprimento do hor6rio de
apoio aos alunos. Sempre que se verifiquem atrasos no lanqamento de notas e emissdo de pautas

no SIIUE da responsabilidade do docenter, o valor do factor de ponderaglo Ecump ser6 igual a
zeto.

O factor Eorient valoriza o trabalho de orientagao,

assumindo

o valor de 1, no caso da

supervisSo por apenas um orientador e de 0,75 no caso de dois orientadores'

valor da pontuagao total do indicador publicagoes didicticas neo pode ultrapassar os 3 pontos
por tri6nio, sendo as suas componentes valorizadas pelo factor de ponderagio Etipo do seguinte

o

modo:

- Livro/manual com
UCs da UE

:

ISBN/ISSNa correspondente a contefdos program6ticos leccionados nas

l0 Pontos;

capitulo de livro/manual/artigo com ISBN/ISSN, excluindo actas de
:
correspondente a contetdos progmmiticos leccionados nas UCs da UE I ponto;

-

- Textos e outros

materiais de gpnde relevAncia correspondente a conteridos program6ticos

leccionados nas UCs da

'

conferencias,

Uf

:

1 Ponto.

O indice de comparabilidade varia enfie -4 e 4.

3

Considera-se responsabilidade do docente quando os elementos permanecerem em falta ap6s o envio de
dois emails de aviso e de notificagao por escrito registada em protocolo.
o

apenas pode contar uma
pontuagSo
a
reedigdes.
atribuida

A mesma publicagdo

fnica vez, como did6ctica ou como cientifica. N6o

€
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O valor do factor Eamb 6 defrnido pelo avaliador, mediante proposta do avaliado, tendo em
consideragio o caricter inovador, a adequageo do conterido e a qualidade da publicaglo ou da
actividade, no seguinte intervalo:

Eamb: entre I e 2 pontos

O avaliador pode definir um valor do factor Eamb difercnte do proposto pelo

avaliado,

iustificando a sua decis6o.

II - Vertente

de Investigaglo, Criagao

Cultural e Artistica

Os indicadores, os pontos base e os factores de ponderaqeo, associados A vertente

de

Investigageo, Criagdo Cultural e Artistica s6o os descritos na Tabela 2'
Os indicadores desta vertente esteo classificados em quatro grupos:

1. Produgio cientifica, cultural

2. Reconhecimento

pela

e adistica

(Produgfio);

comunidade cientifica, cultural

e

artistica

(Reconhecimento);

3. Coordenagdo e participaglo em projectos cientificos, de criagao cultural

e

artistica (Projectos);

4.

Coordenagdo, lideranga

e dinamizagio da actividade cientifica, de criagio

cultural e artistica (Coordenaglo).

4^3
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Tabela 2 - Vertente Investisacao. Criaclo Cultural e Artistic&
Pontos

Indicadores

Ponderafeo

base

Produceo
2

Itl*Iaut

0,4

Itl*[aut

em peri6dicos cientificos com arbitragem cientifica

1,0

ltr*Iaut

Artigo em actas de enconfos ci€ntificos com arbitragem cientifica

0,2

Ita*laut

Criagao artistica e cultural com exposigao e/ou premiado

I

Itl*laut+ljuri

Tese de doutoramento, no caso da careira do ensino superior universit6rio;

3

I

Livro cientffico com comiss5o de selecqEo

e com

ISBN/ISSN

Capitulo de livro cientifico com comissao de selecaio e com ISBN/ISSN
(excluindo actas de confer€ncias)

Anigo

Tese de doutoramento ou titulo de especialista, no caso da carreira do ensino

superior politdcnico.

Relat6rio anual de progresso com parecer favor6vel do(s) orientador(es) de

1

doutoramento quando em dispensa de servigo para preparagao de doutoramento

Recotrhecimento

Id

Prdmios e distincdes relevantes de m€rito cientifico ou artistico

Actividades editoriais em peri6dicos cientificos ou de edigdo de livros cientificos
com ISBN,{SSN

Iedit

Realizagdo de palestras convidadas em programas de reuni6es cientificas

Ipal

Citag6es
Participageo em 6rg5os de sociedades cientificas
Participagao em jtris/paindis priblicos (agrega9ao, doutoramento, mestrado,
concursos e projectos)

0,03

I.

I

lorg

0,15

Itjtlarg

0,5

Ipart

Projectos
Projectos de

I&DT

Coordenaceo

Ioe*Inum

Respons6vel pela organizagao de evento cientifico

Membro de comissdo organizadora, cientifica ou congdnere de evento cientifico

loe*Inum

0,3

Ioe+Inum

Respons6vel pela organizaqao de exposigdes e eventos culturais e artisticos

Membro de comissao organizadora de exposig6es e eventos culturais e artisticos

Ioe*lnum

0,3

ss edicaes de autor,tem actos de conferancias. Todos os ilens saa
ptimeira
ou de publica,Ao. Em lodas as rcalizagdes ou Publicqgdes, a
rcslizagdo
contqdos ;penos io ano de
referAncio'i .Unh'egidsde ie Evoru', deverd sparecer como rtfiagdo do docente avaliqdo. As pecas em que a

@tuem

inivenidade
no Reposittirio

de Evora ndo

for mercionada

ndo sAo contsbilizadas, Todas as publicaq1es devem esl$ rcgisladss

Digilal
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qu,e valoriza a

intervengio do ntmero de autores em cada trabalho do seguinte modo:

Iaut = 1,5, se< 5 autores

elaut: I sea5

autores

O valor do factor de ponderagao 1rl 6 definido pelo avaliador mediante proposta do avaliado, no
intervalo entre

I

e 3 para cada publicagEo ou pr6mio. No caso de publicagdo de um livro ou

capitulo de liwo de I&DT, com comissio de selecaio e ISBN/ISSN, deve atender-se ao nivel

cientifico da publicagSo e ao prestigio da editora. No caso de criageo artistica e cultural

e

pr6mios e distingdes, deve ponderar-se o grau de intemacionalizagio, a importincia e Festigio
do prdmio ou distingio e o facto de se tratar de um trabalho vencedor de concurso ou apenas
seleccionado/admitido. O avaliador pode definir um valor diferente do proposto pelo avaliado,
justificando a sua decisdo.
Com base na proposta do Instituto de Investigagdo e Formagdo Avangada (llFA), o factor

It

seri determinado pela qualidade do peri6dico cientifico representada pela sua inclusSo e posigdo
na base de dados SCOPUS no ano anterior ao inicio do tridnio em avaliagio. Para atribuigao do

valor deste factor de ponderagao, os peri6dicos cientificos sdo classificados nos quatro tipos
segulntes:

- Peri6dico cientifico do tipo

"A":

se estiver no quartil

Ql

e Q2 da lista ordenada pelo indicador

SJR-SCImago Journal Ranking dos peri6dicos listados

na SCOPUS da categoria da

erea

cientifica mais favor6vel para o avaliado. Constitui excepqeo a esta regra o Departamento de

Mtsica em que, atendendo

i

reduzida cobern-ra da SCOPUS, d usada como refer€ncia a base de

dados ER 4.

- peri6dico cientifico do tipo "B": se estiver no quartil Q3 e Q4 da lista ordenada pelo indicador
sJR-SCImago Journal Ranking dos peri6dicos listados na

scoPUS da categoria da

Srea

cientifica mais favor6vel para o avaliado. Constitui excepqao a esta regra o Departamento de
Mrisica em que, atendendo
dados

-

i

reduzida cobertura da SCoPUS, 6 usada como referencia a base de

ERI;

Peri6dico cientifico do tipo

"C":

se

for um peri6dico com arbitragem cientifica de grande

circulagdo intemacional, indexado numa base internacional;
- Peri6dico cientifico do tipo

"D":

se for um peri6dico com arbitragem cientifica.

Para cada um dos tipos de peri6dicos considerados, o factor

It

ltr

tere um dos seguintes valores:

= 3 para atigos em peri6dicos do tipo A;

Itr = 2 para aftigos em peri6dicos do tipo B;
6/
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0,75 para artigos em peri6dicos do tipo C;

Itr = 0,4 para arligos em peri6dicos do tipo D.

O nfmero m6ximo a considerar de artigos publicados em actas de encontros cientificos com
comissio cienlifica 6 de seis por cada tri6nio de avaliagdo. O factor de pondetagdo Ita a atribuir
a cada artigo publicado varia entre 1 e 3 pontos, de acordo com o relevo da publicagao, definido

pelo avaliador mediante proposta do avaliado. O avaliador pode definir um valor diferente do
proposto pelo avaliado, justificando a sua decisSo.

O

factor

Ijuri

pondera o impacto da exposigio e a posigio do

jriri em relagdo ir UE da

forma

seguinte:

- Para exposigdo e/oujfri exremo d UE =

l:

- Para exposigao e/ou juri intemo d UE = 0.1

e.

.

Em termos trienais, o factor de pon deragio Iedit seri igual a 1, se pertence ao corpo editorial de

I

ou mais peri6dicos cientificos nacionais e igual a 2 se pertence ao corpo editorial de pelo

menos 1 peri6dico cientifico intemacional. No caso de editor principal ser6 adicionado mais I

ponto ao valor deste factor. sere de 0,5 factor de ponderaglo Iedit para a edi96o de liwo
cientifico relevante ou nimero especial de revista, acrescido de 0,25 se for o editor principal.

O

factor

lpal

ser6 de 0,4 por confer€ncia convidada em

reuniio cientifica e constante como tal

do respectivo programa atd ao miiximo de 2,4 pontos por tridnio

valoiza o reconhecimento intemaCional dOs autores, com base no nfmero de
citagoes do docente, registadas na base de dados LVeb of Science- ISI ort Scopus, durante o
tri€nio em avaliagao e conhecidas ate ao final do periodo. A ponderagdo neste indicador ser6 o

O factor

Ic

nrirmero de cita96es, excluindo as auto-citagoes e atd ao

base de dados 1S1 ou SCOPUS

5

limite de 100 cita96es, registadas na

relativas a artigos publicados no tri6nio ou em periodos

anteriores.

A

participagao em 6rg6os de sociedades cientificas de reconhecida relevincia nacional ou

intemacional ser6 valorizada pelo factor de ponderagdo Iorg que assumir6 os seguintes valores:
- 2 para o caso de Presidente;

-I

5

Dara o caso de membro da Direcgdo; e,

Se uma citagEo aparecer em ambas as bases, s6 contar6 uma

vez'
1/13
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- 0,5 para o caso de outros cargos.
O factor lorg n6o poderd ultrapassar o valor miximo de 2 pontos por tri6nio.

O factor 14 diferencia os tipos

de

jriris considerados, assumindo os seguintes valores por

participaqao:

hj = 2,

para

ltis

de doutoramento ou de concursos em universidades no estrangeiro, juris de

avaliagdo de projectos de agdncias de financiamento intemacionais e

juris de

pr6mios

cientifi cos, liter6rios ou anisticos intemacionais;

= l, jriris de doutoramento, de provas de agregagio ou de concursos em outras universidades
nacionais, jriris de avaliagio de projectos de ag€ncias de financiamento nacionais e jtris de

1g

pr6mios cientificos, liter6rios ou artisticos nacionais;

hj = O,s,jriris de doutoramento, de provas de agregagdo ou de concursos

na Universidade de

Evora, excepto as participagOes por iner€ncia de cargos ou delegagdes;
1y'

-

0.2

jfris

14 = 0,1

de mestrado fora da Universidade de Evora;

jriris de mestrado na Universidade de Evora, excepto

as participaqdes por iner€ncia de

cargos ou delegag6es.

o

factor 14rg tere o valor de

Os factores

factor

para a participagdo e de 2 para a arguigio ou fun96o de relator.

ltj

convocat6rias

o

I

e Iary apenas serio tidos em conta se forem documentados pelas
ou outro documento comprovativo da participagao nos jfris.

actas,

lpart diferencia o tipo de participagdo do docente no plojecto e assume os seguintes

valores:

Iport

:

g para responsavel geral do projecto I&DT intemacional (financiado pela comissdo

Europeia ou de importAncia similar);

Ipart = 3 para respons6vel local do projecto I&DT intemacional (financiado pela Comissao
Europeia ou de importdncia similar);

Ipart = 2 para responsfvel de projecto I&DT nacional (FCT, ADI ou similar);
Ipart = 1 para respons6vel de projecto de cooperaqao transnacional (acades bilaterais);

Ipart

=|

para participante em projecto I&DT intemacional (financiado pela Comissio

Europeia ou de importincia similar);

Iport = 0,5 para participagao em projecto de I&DT nacional (FCT' ADI).
8/13
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Ipart = 0,25 para participante em projecto I&D, de parceria ou de cooperageo transnacional;

O factor /ae diz respeito d organizagdo de eventos cientificos, culturais e artisticos, sendo
definido pelo avaliador, mediante proposta do avaliado, em fungdo do grau de
intemacionalizagAo

do evento, da posigio do avaliado na

organizagdo

e do nfmero

de

participantes no evento. O avaliador pode definir um valor diferente do proposto pelo avaliado,

I

e2

Inum,

que

justificando a sua decisio. O valor de ponderaglo deste factor situa-se no intervalo entre
pontos.

A

dimensao da organizaglo de eventos cientificos ser6 valorizada pelo factor

assumiri os seguintes valores:

-

1, quando o nrimero de comunicag6es

for inferior a 50;

- 1,5, para eventos com um nrimero de comunicagdes maior ou igual a 50 e inferior a 150; e,
- 2, quando o nrimero de comunicagOes for superior a 150.

III

- Vertente ExtensSo

Universitdria, Divulgag5o

e

Valorizageo do Conhecimento

Os indicadores, os pontos base e os factores de ponderaglo da vertente Extensio Universit6ria,

Diwlgagio e Valorizagno do Conhecimento

seo descritos na Tabela 3.

Os indicadores desta vertente estilo classificados em cinco grupos:

l. Valorizagdo e transfer6ncia

do conhecimento (Valorizagf,o);

2. Acaoes de dilulgagao cientifica, cultural e tecnol6gica

(Divulgagio);

3. Publicag6es de divulgagdo cientifica, cultural e tecnol6gica (Publicag0es);

4. Aca6es de formagio profissional (Formaqfio);
5. Prestaglo de servigos (Servigos).
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Tabela 3

-

Extens6o Universit6ria. Divulsacilo e Valorizactro do Conhecimento
Pontos Base

lndicadores

Ponderacilo

Valorizageo
Vpat

Registo de patente

Divulgag60
Responsiivel por evento de dil'lllgagao

0,3

Vpart

Membro da equipa de trabalho para organizagao de evento de
divulgagao

0,1

Vpart

0,3

Vpal

0,2

Vpart

por

1,0

Vhn*Vrem

Formador em ac96o de formagdo profissional ou por formagio
na UE ou no ambito de protocolo com a UE

0,11

Vhoras*Vrem

Respons6vel por projecto de consultoria,/prestaqao de servigos
especializados no Ambito de protocolo com a UE

0,5

Vfin*Vrem

0,5

Vhn*Vrem*Vnum

Conferdncias/palestras de

diwlgagio

Prblicacoes
Autor de publicagdo de dir.ulgagEo

Formagio
Responsdvel

por acqao de formagdo profissional ou

formacdo na UE ou no imbito de protocolo com a UE

Servigos

Participante

nao

respons6vel

em projecto

de

consultoria,/prestagao de servigos especializados no Ambito de
Drotocolo com a UE

Nrt^".Jrd"t 'rr.rt fu con.ldos apenas no ano de rcslizacdo ou de publicagao. Eu todds as fealizsQaes ou
publicaq es, q ^
rcleftncia i -.urriveqidade de Evora", devetd aparecer como rtUs|do do docente avaliado. As pe|as
;m que' a llniversidade de Evora xdo lor mencionada nAo sdo contabilizadat Todas as publicagdes devern eslar
registadss no Reposittirio DigitaL

o

factor de ponderagao vpat ler6 o valor de 2 para o registo nacional e de 4 para o registo

intemacional.

O valor do factor Vpart serd atribuido pelo avaliador, mediante proposta do avaliado, no
intervalo entre 0 e 5, tendo em considerageo a importincia do evento ou da publicagdo. O
avaliador pode definir um valor diferente do proposto pelo avaliado, justificando a sua decisio.

O factor Vpal seri de 0,4 por

conferencia./palestra

em lnstituigdo de Ensino Superior ou

reuni6es cient(ficas e de 0,2 para outras confer€ncias/palestras,

ati

ao m6ximo de 2,4 pontos por

tri6nio. N6o poderdL a mesma conferencitpalestra ser considerada simultaneamente nesta
vertente e na de investigagSo.

l0/tl
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O factor de ponderagao Vrem ser6 igual a 0,2 no caso de o docente avaliado ser remunerado por
esse servigo e de

I no

caso do docente

nio auferir remunerageo pelos servigos prestados.

O factor Woras corresponde ao nrimero de horas de formagio leccionadas/l5.

As actividades de formaglo e de pre$ageo de servigos seo ponderadas pelo valor do contrato
estabelecido com a comunidade, pelo valor do factor Vfin calculado do seguinte modo:

Zrn

-

valor do contra!9-L1:'i a uE em Euros

Sendo iy'am o nrimero de participantes no projecto, incluindo o responsavel, o faclor Vnum serh

igual a llNum (a midade a dividir pelo ntmero de representantes).

IV - Vertente Gestio Universit{ria

e

Outrrs Tarefrs

A Tabela 4 descreve os indicadores, pontos base e os factores de ponderaqeo das actividades dos
docentes na vertente Gestiio Universitiria e Outras Tarefas.

os indicadores desta vertente estao repartidos em quatro gnrpos ligados a fun96es e tarefas dos
6rg6os de gestao da Universidade e suas unidades orgAnicas (Universidade), dos departamentos
(departamentos), centros de investigaqeo (CI) e tempo(irias (tempodrias)'

os pontos base referem-se ao desempenho de

cargos durante um tri6nio, sendo ajustados

proporcionalmente ao nrimero de meses de duraglo efectiva
oeriodo de exercicio das fung6es for diferente.

do catgoltarefa sempre que

o

lDl.'

.A
qrl

I

r

\c

.c.R

(?

2\)

t
sd

7.2

is

A\J
T
(,

E

lo
,99
9\J

u

O

EE

t=

€P

3

a

trE

c
s

e€

'6

'El
PI

Q9
e.E

U

Fl

6t

I

FI

E

E-

.8E s

e3

g

Et6!/

-

FF

xo

EE

I
x.^
EEE.i
:-i-e J H€€

xB E''
"S?E
ts

,E

Ea!

6nr

o

?r

e3.q

3.r'r
E

:€€
€ Ei

€-e

s

r90
Y.a
d Ft'l
Eijg

p0
9t rL

bn

oa
'3n

6.E -e
H o'9

-.c

.s

E

so
a-

5E

B

el
ctl

LI

\6ll

U

'nl

\:

-rl

F

>l

?l
16l
OI

el

a
?

E

e

t*
t:

a)l

gl
>l

s
6

t.E

EE

t^

l€

F

'E

oY,

83
!o

I
r59
6r:

9.3=

€(,

9=,1'-6_

(-)

:'F

E

E!'i

!;

I

bE.6'

EF

o<

a- ul

t:
t.:

:E^

3i o
(J -.9 :,ts o
oi 90 =9a^
9^ F.6 =
E*!

I

t\

6=
9S
r 6<
o'0 0
;i4
I
.960

o€+

(J

It
t9

I

9.9.9

>o9 >6U

Ir

>di

t\
lx

tz
2

Anexo ao Despacho N" 49/2011. de 24/06

O factor Gval varia no intervalo entre 0,85 e

1,15, em fun96o do grau de cumprimento das

fung6es, reconhecido pelo avaliador.

O factor Gproq ser| igual a
quando este requisito

l,

com a realizagio dos relat6rios anuais de actividade e zero

nio for

cumprido. Neste Ambito,

o

relat6rio da Escola fica

d

responsabilidade do Director da Escola ou do Adjunto do Director de Escola que, para o efeito,
este designar. O relat6rio do Departamento ser6 elaborado pelo Director do Departamento e o

relat6rio de curso ser6 efectuado pelo Director de Curso.

A actividade dos avaliadores no processo de avaliagio de desempenho

6 ponderada pelo factor

Gnum,o qual ser6 igual ao nfmero de docentes avaliados por cada avaliador.

O factor Gcampr ser| igual a

l,

se

o Centro de Investigagdo cumprir as recomendagoes do

Instituto de Investigageo e Formagio Avangada (IIFA) em mat6ria de exigdncias cientificas

e

igual a 0 no caso de incumPrimento.
para a tutoria at6 6 alunos e de 2 para tutoria de mais de 6 alunos.

o

factor Gtut sef6 igual a

o

factor Gclass fixa os valores da ponderagao relacionados com a classificagdo dos centros de

I

Investigagio pela Fundagdo para a Ci€ncia e Tecnologia (FCT) do seguinte modo:
Gclass = 2 part os centros de investigagio classificados com Excelente;
1,5 para os centros de investigagSo classificados com

Gclass

=

Gclass

= 1,0

O

par:a os centros de

factor Gsede 6 igual a

I

Muito Bom;

investigagio classificados com Bom;

para os Centros de Investigagio sediados na UE ou extemos com

p6lonaUE;e,0,6secorrespondeaumCentrodelnvestigagiodeoutraUniversidade'
pr6pria, ou sob proposta dos
valor do indica dor Gtrub ser6 definido pelo Reitor, por iniciativa
importincia das tarefas
directores das Unidades Orgdnicas, tendo em consideragio a duragio e a

o

ou cargos.
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