
 

MODELO 

 

Autoavaliação do Desempenho dos Docentes da FMUL 
Ponderação Curricular 

 
 
Ciclo de avaliação: 2019-2021 

Avaliado: 

Categoria:  

Unidade orgânica: 

Avaliador nomeado:  

Categoria: 

 
 

A) ENSINO - Ponderação aprovada _____% 
    

A.1 Atividade letiva  

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Aulas teóricas no MIM ou em licenciaturas da FMUL 0,4  

 Aulas teórico-práticas, seminários, no MIM ou em licenciaturas da FMUL 0,4  

 Aulas práticas no MIM ou em licenciaturas da FMUL 0,4  

 Aulas em programas de doutoramento 0,4  

 Aulas em programas de mestrado 0,4  

 Aulas em outras pós-graduações 0,4  

 *pontos por hora de aula e tendo em conta os Inquérito de Avaliação de Ensino (IAE)  

    

  Subtotal  

    

A.2 Acompanhamento e orientação de estudantes   

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Orientação de doutoramento 40  

 Coorientação de doutoramento 30  

 Orientação de mestrado 10  

 Orientação de estágio do 6.º ano 5  

 Orientação do MIM 5  

 Orientação de outros estágios (laboratoriais, iniciação pedagógica, GAPIC, 
etc.) 

5 
 

 *pontos por aluno   
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  Subtotal  

    

A.3 Produção de material pedagógico  

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Materiais audiovisuais, textos e outros recursos para aprendizagem** 0,5  

 *pontos por item e tendo em conta os IAE   

 

** 
- Powerpoints e outros formatos manuais ou digitais para apresentações; 
- Filmes e vídeos estruturados preparados para ensino, entre outros materiais; 
- Fórum Interativos; 
- Outros recursos para aprendizagem  

 

    

  Subtotal  

    

A.4 Coordenação e participação em projetos pedagógicos  

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Coordenação de programas de doutoramento 50  

 Coordenação de programas de mestrado 40  

 Coordenação de programas de licenciatura 40  

 Coordenação de área do MIM 15  

 Regente de unidade curricular 15  

 Coordenação de ano 10  

 Coordenação de cursos pré-graduados 5  

 Coordenação de curso pós-graduado: Curso de Atualização 5  

 Curso de Aperfeiçoamento — 15 Curso de Especialização 30  

 Participação em comissões/projetos de natureza pedagógica (ex. 
Autoavaliação, reestruturação curricular) 

5 (por comissão 
/projeto) 

 

 *pontos por programa, unidade curricular, curso ou comissão   

 
 

  
 

  Subtotal  

 

 

   

A.5 Inovação e experiência profissional relevante para a atividade de ensino tendo em conta, nomeadamente, os 
resultados dos inquéritos de avaliação pedagógica preenchidos pelos estudantes 

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 
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 Ações de formação 10  

 Projetos de inovação pedagógica 10  

 Diferenciação assistencial, investigacional ou outra 10  
 

 * pontos por ação ou projeto   

  Subtotal 
 

   
 

 TOTAL da vertente “Ensino”  (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)  
 

    

    

B) INVESTIGAÇÃO - Ponderação aprovada _____% 

    

B.1 Produção científica e impacto verificável dessa produção   

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 
 Publicações indexadas em Q1 40  

 Publicações indexadas em Q2 20  

 Publicações indexadas em Q3 10  

 Publicações indexadas em Q4 5  

 Artigos indexados em outras bases de referência 5  

 Artigos em atas de congressos não indexados 5  

 Livros em editoras de referência 50  

 Capítulos em livros em editoras de referência 20  

 Livros nacionais 20  

 Capítulos nacionais 10  

 
* pontos por publicação. Os quartis têm como referência as bases Web of 
Knowledge e SCImago 
 

 
 

  Subtotal 
 

    

B.2 Coordenação e participação em projetos científicos   

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Coordenação de projeto internacional financiado por agência 
internacional ou nacional 

40 
 

 Coordenação de projeto nacional financiado por agência internacional ou 
nacional 

35 
 

 Participação em projeto internacional ou nacional financiado por agência 
internacional ou nacional 

15 
 

 Coordenação de projeto financiado por organização privada 20  

 Participação em projeto de investigação financiado por organização 
privada 

10 
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 Candidaturas a projeto de investigação financiado por agência inter- 
nacional ou nacional 

15 
 

 Orientação de projeto de pós-doutoramento 10  

 * pontos por projeto   

    

  Subtotal 
 

    

B.3 Desenvolvimento de meios laboratoriais ou outras infraestruturas de investigação  

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Coordenação de centro de investigação da FMUL 40  

 Coordenação de grupo de investigação inserido na FMUL 20  

 *pontos por coordenação   

    

  Subtotal 
 

    

B.4 Coordenação, liderança e dinamização de atividade científica   

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Editor em revista indexada em Q1 40  

 Editor em revista indexada em Q2 20  

 Editor em revista indexada em Q3 10  

 Editor em revista indexada em Q4 5  

 Editor em revista não indexada  5  

 Editor associado ou convidado em revista indexada em Q1 30  

 Editor associado ou convidado em revista indexada em Q2 15  

 Editor associado ou convidado em revista indexada em Q3 10  

 Editor associado ou convidado em revista indexada em Q4 5  

 Editor associado ou convidado em revista não indexada 5  

 Conselho editorial de revista indexada no ISI ou SCOPUS 5  

 Editor de revista indexada em outras bases 5  

 Editor associado ou convidado de revista indexada em outras bases 3  

 Conselho editorial de revista indexada em outras bases 3  

 Conselho editorial em revista não indexada 3  

 Revisor Ad-hoc 
1 (por revista  

indexada) 

 

 *pontos por revista   
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  Subtotal 
 

    

B.5 Reconhecimento (outras formas) pela comunidade científica   

    

 Componentes de Avaliação Cotação* 
Cotação  

Atribuída 

 Prémios científicos 5 a 30 (por prémio)  

 Quadro dirigente de sociedade científica internacional 10 (por ano)  

 Quadro dirigente de sociedade científica nacional 8  

 Participação em painel de avaliação 
3 (por participação  

até limite de 15) 

 

 Participação em júri de agregação 
3 (por participação  

até limite de 15) 

 

 Participação em júri de doutoramento 
2 (por participação  

até limite de 15) 

 

 Participação em júri de mestrado 
1 (por participação  

até limite de 10) 

 

 Comunicação em congresso internacional 1 (por comunicação)  

 Conferência em congresso internacional 2  

 Coordenação de painel em congresso internacional 2  

 Comunicação em congresso nacional 0,5  

 Conferência em congresso nacional 1,5  

 Coordenação de painel em congresso nacional 0,5  

    

  Subtotal  

  

 
  

 TOTAL da vertente “Investigação”  (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5)   

 
 

  
 

C) EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIVULGAÇÃO CULTURAL E CIENTÍFICA, VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DO 
CONHECIMENTO - Ponderação aprovada _____% 

 
- Divulgação científica, cultural e tecnológica 
- Serviços à comunidade científica e à sociedade 
- Elaboração de normas técnicas, propriedade industrial, prestação de serviços e consultoria em nome da Universidade 
de Lisboa (ULisboa) ou Escola e ações de formação profissional 
 

 Componentes de Avaliação Cotação 
Cotação  

Atribuída 

 Atividade clínica ou equivalente (10 a 40)  

 Atividades no Serviço à Comunidade da FMUL 15  



 

MODELO 

 Prestação de serviços e consultoria em nome da FMUL ou ULisboa 10  

 Ações de formação profissional em nome da FMUL ou da ULisboa 10  

 Conferências e palestras de divulgação científica 5  

 Presidente da organização ou da comissão científica de congresso de 
sociedade científica internacional 

40 
 

 Membro da organização ou da comissão científica de congresso de 
sociedade científica internacional 

20 
 

 Presidente da organização ou da comissão científica de congresso de 
sociedade científica nacional 

20 
 

 Membro da organização ou da comissão científica de congresso de 
sociedade científica nacional 

10 
 

 Representação da FMUL ou da ULisboa em instituições externas 10  

 Livros ou artigos de divulgação científica 10  

 Organização de outros eventos de divulgação científica ou pedagógica 10  

 Orientação de estágio profissional 2  

 Participação nos media como docente da FMUL 4  

    

 TOTAL da vertente “Extensão Universitária”   

 
 

 

 

 
 

D) GESTÃO UNIVERSITÁRIA - Ponderação aprovada _____% 

 
- Coordenação de cursos e estruturas 
- Exercício de cargos em órgãos da Universidade ou da Escola 
 

 Componentes de Avaliação Cotação 
Cotação  

Atribuída 

 Pró-Reitor da ULisboa 100  

 Diretor da FMUL 100  

 Subdiretor da FMUL 60  

 Presidente do Conselho de Escola 60  

 Presidente do Conselho Científico 80  

 Vice-presidente do Conselho Científico 60  

 Presidente do Conselho Pedagógico 80  

 Membro eleito do Conselho de Escola 10  

 Membro eleito do Conselho Científico 40  

 Membro eleito do Conselho Pedagógico 40  

 Coordenador de ciclo de estudos 60  

 Membro de órgão da Universidade de Lisboa 20  
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 Membro de júri de concursos académicos 20 (por júri)  

 Membro de grupo de trabalho 
20 (reconhecido  

pelo órgão de  
gestão competente) 

 

 Arguição de dissertação de MIM na FMUL 

2 (pontos a atribuir  
por tese até ao 

limite  
de 10 pontos/ano) 

 

    

 TOTAL da vertente “Gestão Universitária”   

    

CLASSIFICAÇÃO 

 Total Ponderação Classificação 

A) Vertente Ensino    

B) Vertente Investigação    

C) Vertente Extensão Universitária    

D) Vertente Gestão Universitária     

TOTAL  ____ = 100%  

Nota — Na Classificação final das vertentes de avaliação a pontuação final resulta do somatório dos pontos atribuídos em cada um dos parâmetros de avaliação. A 
classificação máxima é de 100 pontos. Pontuações superiores não originarão classificações superiores. 

 
Classificação final Avaliação quantitativa Menção qualitativa 

 ≥ 85% Excelente 

 ≥ 65% < 85% Muito bom 

 ≥ 50% < 65% Bom 

 < 50% Inadequado 

 
DECLARAÇÃO 
Nos termos e para os efeitos do disposto no número 5 do artigo 5.º do RADD-FMUL conjugado ex vi do número 3 do artigo 23.º do RADD-ULisboa, declaro aceitar as percentagens 
de dedicação respeitantes a cada uma das quatro vertentes acima indicadas, tal como aprovadas pelo CCADD-FMUL. 
 

 
 
 
 
 
Assinatura: ________________________________________ 
 
Data: _____/_____/______ 

□ Sim □ Não 

Obs./Notas em caso de resposta negativa: 


